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Um homem se humilha 

Se castram seus sonhos 

Seu sonho é sua vida 

E vida é trabalho... 

 

E sem o seu trabalho 

O homem não tem honra 

E sem a sua honra 

Se morre, se mata... 

 

Não dá prá ser feliz 

Não dá prá ser feliz... 

(Gonzaguinha – Guerreiro Menino) 
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RESUMO 

 

 

O estudo tem como objetivo identificar na evolução das políticas públicas para 

erradicação do trabalho escravo os diferentes atores e a dinâmica das relações entre eles. 

A ocorrência da escravidão contemporânea pôde se dar a partir da contribuição de 

alguns fatores estruturais e conjunturais, tais como o processo de aprofundamento do 

capitalismo e de modernização conservadora no país e especificamente na agricultura e 

relações políticas, sociais e históricas que perpetuam a enorme concentração fundiária 

brasileira. Além disso, algumas relações pessoais, sociais e políticas de intermediação 

de interesses entre Estado e sociedade, tais como clientelismo e patronagem e redes de 

políticas, de modo geral e de forma mais específica nas políticas agrárias, também 

interferem no desenvolvimento dos processos de políticas públicas e dentre elas nas 

políticas de combate ao trabalho escravo. Desse modo, a dissertação tem como 

problema a investigação da dinâmica das relações entre atores governamentais e não-

governamentais na formulação e implantação das políticas públicas de erradicação ao 

trabalho escravo no Brasil. Para tanto, o estudo foi realizado por meio de pesquisa 

bibliográfica, documental e de campo, tendo entrevistado os seguintes atores políticos: 

MTE, MPT, OIT, CPT, ONG Repórter Brasil, GPTEC e OAB. Os dados foram 

analisados pelo método de análise de conteúdo, sob um viés qualitativo. Os resultados 

da pesquisa permitiram identificar a formação de múltiplas redes entre os atores 

governamentais e não-governamentais envolvidos nesta questão, demonstrando certa 

divisão entre as redes que atuam lutando pelo combate ao trabalho escravo e outras que 

se posicionam como uma certa resistência a esse combate, devido a interesses 

econômicos e políticos, revelando, assim, um jogo de forças que ora apresenta avanços 

e conquistas, ora mostra retrocessos ou estagnação na luta contra a escravidão 

contemporânea brasileira.  

 

Palavras-Chave: políticas públicas; trabalho escravo contemporâneo; rede de atores; 

intermediação de interesses. 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

The study aims to identify in the evolution of public policies to eradicate slave labor the 

different actors and dynamics of relations between them. The occurrence of 

contemporary slavery could be given from the contribution of some structural and 

conjunctural factors, such as the process of deepening of capitalism and conservative 

modernization in the country and specifically in agriculture and political, social and 

historical relations that perpetuate the enormous concentration of land ownership in 

Brazil. In addition, some personal, social and political relationships of interest 

intermediation between state and society, such as clientelism and patronage and 

networks policies in general and more specifically on agricultural policies also interfere 

with development of public policy processes and, of these policies to combat slave 

labor. Thus, the problem of this dissertation is to research the dynamics of relations 

between governmental and non-governmental organizations in formulating and 

implementing public policies to eradicate slave labor in Brazil. To this end, the study 

was conducted through literature, documentary and field research, having interviewed 

the following political actors: MTE, MPT, ILO, CPT, NGO Reporter Brazil, GPTEC 

and OAB. The data were analyzed by using content analysis, in a qualitative bias. The 

survey results have identified the formation of multiple networks between governmental 

and non-governmental organizations involved in this issue, demonstrating a certain 

division between the networks that act by fighting against forced labor and other posing 

as a certain resistance to this fight, due to economic and political interests,  thus 

revealing an interplay of forces that now presents progress and achievements, 

now shows retrocession or stagnation in the fight against contemporary slavery in 

Brazil. 

 

Keywords: public policy; contemporary slavery; network of actors, intermediation of 

interests. 
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APRESENTAÇÃO 

 

A estrutura da dissertação está composta por cinco capítulos, incluindo as considerações 

finais. 

 

No capítulo 1, buscamos descrever o fenômeno do trabalho escravo contemporâneo e 

apresentar o problema, o objetivo e as questões da pesquisa. Também são expostas as 

suposições e a delimitação do estudo, bem como é explicitada a metodologia utilizada 

na pesquisa. Nesse ponto são detalhados o tipo de pesquisa, a escolha das políticas 

públicas pesquisadas e dos atores políticos selecionados, a coleta e o tratamento dos 

dados e, por fim, as limitações da pesquisa. 

 

O capítulo 2 procurou compor um marco teórico que foi dividido em três partes: a 

primeira, que buscou discutir alguns fatores estruturais e conjunturais compreendidos 

como um cenário de nível macro, que influenciaram e ainda influenciam a existência do 

trabalho escravo no Brasil. Assim, destacamos o aprofundamento capitalista e a 

modernização conservadora no país e mais especificamente na agricultura, além de um 

histórico das relações políticas e sociais que consolidaram, ao longo do tempo, a enorme 

concentração fundiária brasileira. Em seguida, na segunda parte, apresentamos o ciclo 

das políticas públicas, fazendo uma breve exposição das fases dos processos de 

formação de agenda, formulação e implementação das políticas. Além disso, na terceira 

parte, também foram abordados alguns dos padrões de formação de relações e 

intermediação de interesses entre Estado e sociedade, que influenciam os processos de 

elaboração e implementação das políticas, a fim de que pudéssemos analisar melhor a 

formação destas. Destacamos aí as relações de clientelismo e patronagem e também as 

redes de políticas. Finalizando o capítulo, foram destacados os padrões de relações 

pessoais entre Estado e sociedade, que influenciaram a constituição das políticas 

públicas agrárias brasileiras, em especial as redistributivas, como, as referentes à 

reforma agrária.  

 

No capítulo 3, foram apresentadas as principais políticas públicas formuladas para o 

combate ao trabalho escravo, a saber: Perfor, Gertraf, GEFM, I Plano Nacional para 

Erradicação do Trabalho Escravo, Conatrae e II Plano Nacional para Erradicação do 

Trabalho Escravo, buscando observar como elas evoluíram ao longo do tempo.   



 
 

O capítulo 4 está composto pela apresentação e análise dos dados que foram 

encontrados na pesquisa de campo, relacionando-os com as informações da pesquisa 

bibliográfica e documental e foi dividido em três eixos: no primeiro, analisamos os 

fatores determinantes para a ocorrência do trabalho escravo, segundo os entrevistados. 

No segundo, investigamos a atuação dos atores nos processos de formulação e 

implementação das políticas de combate ao trabalho escravo, incluindo os poderes 

Executivo, Legislativo e Judiciário, considerando o posicionamento dos atores em 

relação ao tema, além da articulação desta rede. No terceiro eixo, analisamos os 

processos de formulação e implementação das políticas públicas para erradicação do 

trabalho escravo, ponderando como os interesses dos atores podem afetar esses 

processos e atentando para os investimentos aplicados, para o tratamento dado ao tema e 

para os avanços e limites das políticas. 

 

Nas Considerações Finais, retomamos os principais pontos dos capítulos anteriores e 

resgatamos as questões da pesquisa, juntamente com as suposições do início do estudo, 

procurando elucidar em que medida o trabalho contribuiu para respondê-las e confirmá-

las. Por fim, a partir do objetivo da pesquisa, buscamos sintetizar as conclusões as quais 

chegamos a partir dessa investigação e indicar algumas possibilidades para futuras 

agendas de pesquisa nesse campo.    

 



 
 

 SUMÁRIO 

 

1 A CONSTRUÇÃO DO PROBLEMA E A METODOLOGIA 15 

 1.1 Suposições .............................................................................................. 25 

 1.2 Delimitação do Estudo ........................................................................... 26 

 1.3 Tipo de Pesquisa .................................................................................... 27 

 1.4 A Escolha das Políticas Públicas Pesquisadas ....................................... 28 

 1.5 A Seleção dos Atores Políticos .............................................................. 29 

 1.6 Coleta dos Dados .................................................................................... 29 

 1.7 Tratamento dos Dados ............................................................................ 31 

 1.8 Limitações da Pesquisa .......................................................................... 33 

    

2 MARCO TEÓRICO 35 

 2.1  Aprofundamento do Capitalismo e Modernização Conservadora ......... 35 

  2.1.1 Aprofundamento do Capitalismo e Modernização 

Conservadora na Agricultura ..................................................... 

 

40 

 2.2 Histórico da Concentração Fundiária ..................................................... 43 

 2.3 Ciclo das Políticas Públicas .................................................................... 49 

  2.3.1 A Formação de Agenda .............................................................. 50 

  2.3.2 Formulação ................................................................................. 51 

  2.3.3 Implementação ............................................................................ 53 

 2.4 Abordagem de Políticas Públicas por meio da Formação de Redes 

Pessoais, Sociais e Políticas ................................................................... 

 

55 

  2.4.1 Patronagem e Clientela .............................................................. 55 

  2.4.2 Redes de Políticas ....................................................................... 59 

 2.5 Abordagens de Políticas Públicas nas Políticas Agrícolas Brasileiras ... 67 

    

3 POLÍTICAS PÚBLICAS E A ERRADICAÇÃO DO TRABALHO 

ESCRAVO CONTEMPORÂNEO 

 

77 

 3.1 A formação de agenda nas políticas de combate ao trabalho escravo .... 77 

 3.2 Programa de Erradicação do Trabalho Forçado (Perfor) ....................... 81 

 3.3 Grupo Especial de Fiscalização Móvel (GEFM) .................................... 82 

 3.4 Grupo Executivo para Erradicação do Trabalho Forçado (Gertraf) ....... 84 

 3.5 Plano Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo ...................... 85 



 
 

 3.6 Comissão Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo 

(Conatrae) ............................................................................................... 

 

87 

 3.7 II Plano Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo ................... 90 

    

4 ANÁLISE DOS DADOS 93 

 4.1 Fatores Determinantes do Trabalho Escravo ......................................... 93 

 4.2 Atuação dos Atores ................................................................................ 98 

  4.2.1 Atuação dos Três Poderes .......................................................... 115 

  4.2.2 Posicionamento dos Atores ........................................................ 121 

  4.2.3 Articulação da Rede .................................................................... 129 

 4.3 Processo de Formulação e Implementação das Políticas de Combate 

ao Trabalho Escravo .............................................................................. 

 

140 

  4.3.1 Interesses e Influências nas Políticas ......................................... 148 

  4.3.2 Investimentos Aplicados ............................................................. 153 

  4.3.3 Tratamento dado ao Tema ......................................................... 156 

  4.3.4 Avanços e Limites das Políticas de Erradicação do Trabalho 

Escravo ....................................................................................... 

 

159 

     

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 166 

 5.1 Sugestões para nova agenda de pesquisa ............................................... 176 

    

REFERÊNCIAS 177 

  

APÊNDICE – Roteiro de Entrevista 183 



15 
 

1  A CONSTRUÇÃO DO PROBLEMA E A METODOLOGIA 

 

Não obstante a assinatura da Lei Áurea há mais de um século, ainda encontramos no 

Brasil práticas escravagistas enraizadas, sobretudo em áreas rurais. Herança de nosso 

passado senhorial que mantém uma obsoleta estrutura fundiária e agrária, mas também 

conseqüência do avanço do capitalismo no país que reproduz formas arcaicas de 

trabalho e conjuga modernização com atraso, o trabalho escravo contemporâneo vem se 

apresentando por meio de modalidades renovadas de exploração e dominação dos 

trabalhadores. 

 

Há, no entanto, uma espécie de hiato entre o final da escravidão colonial no fim do 

século XIX e o início da escravidão contemporânea. Houve uma ruptura no sentido da 

prática legal de um modo de produção e de comercialização, mas também houve uma 

continuidade no que tange à exploração da mão-de-obra, que culturalmente continuou a 

ser naturalizada ao longo do tempo. Em função disto, podemos dizer que houve 

rompimento, mas também permanência entre a escravidão colonial e a escravidão 

contemporânea. 

 

Em nosso país, as formas contemporâneas de escravidão, principalmente a escravidão 

por dívida, podem ser entendidas a partir da dinâmica desencadeada no final dos anos 

60 pelas políticas de desenvolvimento formuladas pelos governos militares, que 

introduziram a peonagem
1
 na fronteira amazônica, trazendo à tona discussões, 

denúncias, ações e produção de conhecimento sobre o tema. Atraídos para a fronteira 

amazônica devido aos incentivos disponíveis, latifundiários e empresários despertaram a 

atenção para a ocorrência da escravidão, por sua utilização em larga escala e violência 

praticada. Sob o regime militar, as denúncias de escravidão eram reduzidas como meras 

infrações trabalhistas (ESTERCI e FIGUEIRA, 2008).  

 

Assim, em momento de desenvolvimento econômico da região Norte, grandes projetos 

agropecuários incentivados pelos financiamentos do Governo Federal, por intermédio 

da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, incorreram em práticas de 

                                                             
1 Processo que se utiliza de peões, isto é, trabalhadores rurais sazonais que em geral realizam longas e 

intensas jornadas no período de desmatamento, queima e limpeza da mata visando principalmente a 

abertura ou conservação de pasto para a pecuária (IANNI, 1979). 
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trabalho escravo, desmatamento, grilagem de terras públicas, dentre outros (ESTERCI e 

FIGUEIRA, 2008; CERQUEIRA et al., 2008, IANNI, 1979). Para Cerqueira et al 

(2008), contribuíram para isto a falta de fiscalização por parte do Estado, a distância das 

fazendas que não permitia o controle da sociedade civil e a censura da imprensa pelo 

regime militar. 

 

Desde então, a mão-de-obra utilizada é aliciada, principalmente no Piauí e Maranhão, 

para trabalhar em fazendas localizadas na região de fronteira agrícola, sobretudo, no sul 

do Pará, mas também no Mato Grosso, Maranhão, Tocantins e Minas Gerais, dentre 

outros estados, incluindo os das regiões Sul e Sudeste. Oriundos de municípios pobres, 

com baixo Índice de Desenvolvimento Humano, esses trabalhadores, também chamados 

de peões, são recrutados por aliciadores, mais conhecidos como “gatos”, a serviço de 

fazendeiros, que lhes prometem trabalho com boa remuneração e condições adequadas 

(OIT, 2007).  

 

Na maioria dos casos, o aliciador dá ao trabalhador um adiantamento e paga suas 

despesas com alimentação, hospedagem e transporte até a fazenda. Chegando lá, o 

trabalhador é informado que está devendo ao “gato” tudo que este já gastou com ele. 

Além disto, o aliciador mantém um armazém que vende para o trabalhador, a preços 

elevados, ferramentas, calçados, comida, material de higiene, remédios, lona e tudo o 

que este precisa. O trabalhador é obrigado a fazer suas compras neste local, já que está 

há quilômetros de distância do comércio mais próximo. Todas as vendas são anotadas 

em um caderno e o trabalhador, endividado com a fazenda, é obrigado a trabalhar para 

pagar suas dívidas. Terminado o serviço e descontado os débitos, não lhe sobra nenhum 

saldo de salário (FIGUEIRA, 2004). Às vezes, um trabalhador endividado pode ser 

vendido para o “gato” de outra fazenda quando termina seu trabalho, recomeçando, 

assim, mais um ciclo de exploração (SILVA, 2008). Instaura-se, assim, a escravidão por 

dívida. 

 

No trabalho de derrubada de matas nativas para formar pastos para o gado ou preparar o 

solo para agricultura, Antero (2008), a partir de relato do MTE, revela que o trabalhador 

é alojado em barracas de lona plástica no interior da floresta, em alguns casos onde só 

se chega de avião, ficando exposto ao ataque de animais, utilizando água de riacho, 

muitas vezes usada também por animais, para beber, tomar banho, cozinhar e lavar 
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objetos. Faz suas necessidades fisiológicas ao relento e se alimenta precariamente, às 

vezes de comidas já estragadas. Os trabalhadores, em geral, são vigiados por seguranças 

armados e pelo próprio “gato”. Alguns tentam fugir, mas outros, além do medo de 

morrer, sentem que devem de fato honrar com suas dívidas ou são tomados pela 

vergonha de voltar para casa sem nenhum dinheiro.   

 

A maioria dos trabalhadores é recrutada para trabalhar em atividades de cuidado com o 

pasto e no desmatamento da floresta amazônica, principalmente na região chamada de 

arco do desflorestamento
2
. Em seguida vêm as atividades relacionadas à carvoaria e 

colheita para plantio e por último, catação de raízes e extrativismo. O Gráfico 1 foi 

baseado nas atividades praticadas por trabalhadores resgatados nas fazendas que 

constam da lista suja de 2007, de acordo com pesquisa realizada pela OIT e ONG 

Repórter Brasil 

 

Gráfico 1 - Atividades realizadas pelos trabalhadores submetidos  

ao trabalho escravo (por propriedade) - 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Pesquisa sobre a Cadeia Produtiva do Trabalho Escravo, OIT-Brasil e ONG Reporter Brasil. Os dados 

referem-se às fazendas que constam da “lista suja” até início de 2007 e totalizam 163 fazendas (OIT, 2007). 

 

 

Essas fazendas, em grande parte, têm como ramo principal de atividades a criação de 

gado. Em seguida, destaca-se a produção de carvão, soja e algodão, dentre outros tipos 

de agricultura, conforme gráfico a seguir. Trata-se, em geral, de grandes propriedades, 

que contam com modernas tecnologias para otimizar seu negócio, mas que ainda 
                                                             
2 Região definida pelo IBAMA que se estende pelos estados do Acre, Amazonas, Rondônia, Mato Grosso, 
Pará, Tocantins e Maranhão, compreendendo 248 municípios. 
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empregam mão-de-obra escrava para determinadas tarefas, como o preparo do pasto 

para o gado ou da terra para a agricultura. Um ponto importante é que podemos 

verificar, além da pecuária, a presença de trabalho escravo nos mais diversos setores da 

agricultura nacional, conforme mostra o Gráfico 2: 

 

 

 

Gráfico 2 - Atividades Produtivas das Fazendas Flagradas Utilizando Mão-de-obra 

Escrava - 2007 

 

Fonte: Pesquisa sobre a Cadeia Produtiva do Trabalho Escravo, OIT-Brasil e ONG Reporter Brasil. Os dados 

referem-se às fazendas que constam da “lista suja” até início de 2007 e totalizam 163 fazendas (OIT, 2007). 

 

Assim, não é um fenômeno de resquício com o passado colonial, mas uma consequência 

do aprofundamento capitalista, principalmente pela expansão da agricultura capitalista e 

agronegócio no campo, uma vez que a modernização não se expandiu a ponto de fazer 

desaparecer as antigas formas de trabalho. Em função disto, o trabalho escravo 

contemporâneo não é residual, mas uma prática que se tornou usual. 

 

Por se tratar de atividade ilegal, o trabalho escravo não está registrado de forma precisa 

nos números oficiais, contudo, é possível fazer algumas estimativas, como, por 

exemplo, a da Comissão Pastoral da Terra, que já foi aceita pelo MTE e pela OIT, de 

que, em 2004, o Brasil contava com aproximadamente 25 mil trabalhadores escravos. 

Entretanto, percebemos que não há índices que contabilizem quantos novos 
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trabalhadores estão sendo aliciados, o que indica que apenas reprimir e autuar os 

responsáveis pode, de certo modo, combater, mas não contribuirá para erradicar a 

escravidão no país.  

 

A partir de 1995, com a criação do Grupo Móvel de Fiscalização, coordenado pelo 

Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), se iniciaram as libertações de trabalhadores 

escravizados. De 1995 a 2010, foram resgatadas 38.879 pessoas, fruto de 1.052 

operações que fiscalizaram 2.780 estabelecimentos, resultando em R$61.188.760,30 em 

pagamentos de indenizações e 30.758 autos de infração lavrados, segundo dados do 

MTE, explicitados na Tabela 1: 

 

Tabela 1 – Operações de fiscalização MTE - 1995 a 2010 

 

Ano 
Nº de 

operações 

Nº de 

estabelecimentos 

inspecionados 

Trabalhadores 

Resgatados 

Pagamento 

de 

Indenização 

Autos de 

Infração 

Lavrados 

2010 112 245 2.327 7.727.237,83 3.151 

2009 156 350 3.769 5.908.897,07 4.535 

2008 158 301 5.016 9.011.762,84 4.892 

2007 116 206 5.999 9.914.276,59 3.139 

2006 109 209 3.417 6.299.650,53 2.772 

2005 85 189 4.348 7.820.211,26 2.286 

2004 72 276 2.887 4.905.613,13 2.465 

2003 67 188 5.223 6.085.918,49 1.433 

2002 30 85 2.285 2.084.406,41 621 

2001 29 149 1.305 957.936,46 796 

2000 25 88 516 472.849,69 522 

1999 19 56 725 ND 411 

1998 17 47 159 ND 282 

1997 20 95 394 ND 796 

1996 26 219 425 ND 1.751 

1995 11 77 84 ND 906 

TOTAL 1052 2.780 38.879 61.188.760,30 30.758 

ND - Não disponível (Dados não computados a época) 

Fonte: Relatórios Específicos de Fiscalização Para Erradicação do Trabalho Escravo - Divisão de Fiscalização para 

Erradicação do Trabalho Escravo – DETRAE/ SIT/ MTE (BRASIL, 2010). Atualizado em 08/12/2010. 

 

 

Paralelo à divulgação dos dados oficiais pelo MTE, a Comissão Pastoral da Terra (CPT) 

realiza seu próprio levantamento e tem registrado sistematicamente desde os anos 70 

vários tipos de violência contra o trabalhador do campo, dentre elas o trabalho escravo. 

Em função disto, podemos observar algumas diferenças em relação ao número de 

trabalhadores libertados, uma vez que a CPT computa em sua análise não só as 
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fiscalizações realizadas pelo Grupo Móvel, mas também as realizadas pelo Ministério 

Público do Trabalho, Polícia Federal e Polícia Civil. Neste caso, o levantamento da CPT 

já apontava para 38.169 trabalhadores libertados em 2009, conforme Tabela 2, enquanto 

o MTE, na mesma época, computava 36.552 trabalhadores. 

 

Tabela 2 - Trabalhadores Libertados por Estado – CPT - 1995 a 2009 

 

Ano 

1995 

a 

1997 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Total 

RR - - - - - - - - - - - - 26 26 

RN - - - - - - - 29 - - - 7 - 36 

AC - - - - - - - 2 12 8 2 - 14 38 

AM - - - - - - - - - 8 10 85 - 103 

RS - - - - - - - - 35 - 47 4 18 104 

CE - - - - - - - - - 88 19 192 20 319 

SC - - - - - - - - - 44 52 132 98 326 

PI 83 - - - - - - 38 18 54 171 129 11 504 

SP - - - - - 76 16 142 - - 61 180 70 545 

RO - - - - - 42 355 18 42 - - 28 74 559 

PE - - - - - - - - - - - 309 419 728 

AL 50 - - - 49 - - - - - - 656 - 755 

PR - - - - - - - - 82 64 130 391 227 894 

ES - - - - 95 - - 244 80 - 22 89 387 917 

MG 80 - - - - 24 - 19 - 227 425 229 421 1.425 

RJ - - - - - - 446 183 - - 49 57 715 1.450 

MS - - - - 180 - 29 - 18 29 1634 236 22 2.148 

TO - - 32 - 27 - 462 541 328 460 91 78 353 2.372 

MA - 8 27 - 457 184 276 347 383 284 378 99 161 2.604 

BA - - - - - - 1.089 150 314 589 175 106 285 2.708 

GO - - - 79 - - - 245 404 154 658 867 328 2.735 

MT 436 19 283 157 245 567 683 326 1.454 444 117 581 308 5.620 

PA 254 132 383 280 527 1.392 1.888 928 1.219 1180 1933 811 326 11.253 

               

TOTAL 903 159 725 516 1.580 2.285 5.244 3.212 4.389 3.633 5.974 5.266 4.283 38.169 

(-): Dados não computados. 

Fonte: Comissão Pastoral da Terra 

 

Aqui, podemos verificar que o Pará e o Mato Grosso são os estados com maior índice 

de trabalhadores libertados, seguidos por Goiás, Bahia, Maranhão e Tocantins. Cabe 

ressaltar a ocorrência de trabalho escravo não só em estados do Norte, Nordeste e 

Centro-Oeste, mas também no Sul e Sudeste, principalmente Minas Gerais e Rio de 

Janeiro, ou seja, nas regiões mais modernas do país. 
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Ainda que se apresente em outros moldes, o trabalho escravo contemporâneo, segundo a 

OIT (2007), é tão ou mais vantajoso para o empresário quanto o trabalho escravo 

colonial era na época da Colônia ou Império. E de fato, basta lembrarmos que no 

passado, o senhor comprava escravos por um elevado preço e arcava com todos os 

custos para mantê-los, geralmente até o fim da vida. Hoje, os gastos se resumem ao 

transporte e alimentação e assim que termina o serviço, a mão-de-obra é descartada. 

Já para Bales (2004), comparativamente, a escravidão contemporânea é muito mais 

lucrativa, uma vez que a escravidão colonial contava com alta demanda de escravos, o 

que refletia em elevados preços. Para se ter uma idéia, um escravo custava em média ao 

equivalente entre U$40.000 a U$80.000, hoje em dia. E a despeito do alto custo, um 

escravo rendia ao senhor apenas algo em torno de 5% de seu valor por ano. Hoje, além 

de não haver mais custos com a compra, a rentabilidade do trabalho escravo é bastante 

alta, pois não há custos de manutenção e tampouco trabalhistas ou sociais. No antigo 

sistema, também era característico a forte distinção racial entre senhores e escravos, o 

que atualmente não é algo importante.  

 

O autor também aponta que devido ao grande aumento no número de pessoas e ao 

empobrecimento em curso atualmente, temos uma fartura sem precedentes de potenciais 

escravizados, o que faz com que os escravos de hoje se tornem extremamente baratos e 

descartáveis, e consequentemente rentáveis, mudando consideravelmente o modo como 

esses trabalhadores são vistos e usados. Agora, ao passo em que a disponibilidade 

aumentou, diminuiu o tempo em que uma pessoa é escravizada, além da questão da 

propriedade legal ter perdido importância. Assim, os escravos se tornam apenas 

temporários que são escravizados por alguns meses, justamente porque não é mais 

lucrativo mantê-los quando os mesmos não estão sendo imediatamente úteis (BALES, 

2004). 

 

O MTE reconhece que as raízes culturais do escravismo brasileiro, impregnadas no 

imaginário dos empregadores rurais, nunca foram totalmente ultrapassadas. Mesmo 

após a Constituição Federal de 1988, que garantiu formalmente a igualdade de direitos 

entre trabalhadores urbanos e rurais, o que se observa, na prática, é um completo 

afastamento entre direito formal e relações cotidianas de trabalho (ANTERO, 2008). 
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Contudo, desde os anos 90, como conseqüência da abertura política, alguns programas 

federais têm sido formulados a fim de combater este problema. Dentre eles, destacamos 

o Programa de Erradicação do Trabalho Forçado e do Aliciamento de Trabalhadores 

(Perfor), instituído em 1992, o Grupo Executivo de Repressão ao Trabalho Forçado 

(Gertraf), em 1995 e mais recentemente o Plano Nacional para a Erradicação do 

Trabalho Escravo, em 2003, admitindo de vez o termo trabalho escravo, ao invés do até 

então utilizado trabalho forçado. No mesmo ano, também foi criada a Comissão 

Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo (Conatrae), que tem por objetivo 

fiscalizar e implantar as ações previstas no plano. Em 2005, o Ministério do 

Desenvolvimento Agrário (MDE), em parceria com o Instituto Nacional de Colonização 

e Reforma Agrária (Incra), lançou o Plano de Erradicação do Trabalho Escravo. Em 

2008 foi elaborado o II Plano Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo, 

visando uma ampla atualização do primeiro. Além disso, várias ações têm sido 

formuladas, tais como a “Lista Suja”, que mantém em cadastro os dados dos 

empregadores flagrados em práticas de trabalho escravo, visando o impedimento a 

recursos e financiamentos públicos, o Pacto Nacional para a Erradicação do Trabalho 

Escravo, com a proposta de envolver o empresariado no combate à questão e o 

Programa Marco Zero, que visa intermediar as relações de trabalho na área rural, 

inicialmente em municípios nos quais os aliciamentos são mais intensos.  

 

De modo geral, as políticas públicas, e aqui podemos incluir as políticas públicas de 

combate ao trabalho escravo, podem ser compreendidas como ações propostas pelos 

governos que visam trazer resoluções para os diversos problemas e contradições que se 

apresentam à sociedade, atuando em um espaço social no qual se encontram divergentes 

padrões de comportamento coletivo. 

 

Considerando que o processo de formulação e implementação das políticas públicas é 

marcado por um conflituoso processo de alocação de recursos e oportunidades entre os 

diversos grupos da sociedade e do mercado, que por sua vez possuem interesses e poder 

de negociação diferentes e, a seu modo, tentam influenciar no processo decisório, cabe 

questionar as escolhas, os motivos, os modos de atuação e os beneficiados pelas 

decisões dos governos. Além disto, é fundamental discutir o envolvimento dos atores 

governamentais e não governamentais nestes processos de alocação pública, bem como 

suas estratégias, recursos, a intermediação de seus interesses, as relações pessoais e 
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institucionais que estabelecem uns com os outros e a cooperação ou conflito que deste 

processo resulta, ou seja, a questão política subjacente às políticas públicas (ROMANO, 

2009). 

 

A ideologia neoliberal, com sua valorização da concepção administrativo-gerencial e 

questionamento das funções do Estado, contribuiu fortemente para a despolitização das 

políticas públicas, diluindo a distinção entre política e administração na problemática de 

governo e deslocando esta do campo dos conflitos políticos pela alocação de recursos 

para o campo administrativo da alocação racional e eficiente destes. Este deslocamento 

gerou consequências como a perda do sentido do papel do Estado e de sua relação com 

a sociedade e o mercado, por desconsiderar que a problemática do governo reside 

fundamentalmente na dimensão política. Estes efeitos acabaram por gerar um 

questionamento e posterior retomada da separação entre política e administração, 

criando condições para uma repolitização das políticas públicas e para o entendimento 

destas como o dispositivo de governo por excelência, em sua relação com a sociedade e 

o mercado.  

 

Esta repolitização traz novamente para o campo de estudo das políticas públicas 

questões que refletem sobre: como se distribui o poder; em que consiste o conflito e 

quais os sujeitos que ganham e que perdem com as diferentes possibilidades de políticas 

(ROMANO, 2009). Neste ponto, com contribuições advindas da Ciência Política, a 

Administração Pública tende a incorporar questões mais complexas e profundas na 

análise das políticas públicas que as já estabelecidas, e não menos importantes, pelo 

campo administrativo.  

 

Associado a isto, havia a compreensão da natureza do Estado moderno a partir da 

análise do surgimento da esfera social, que expressavam demandas advindas da 

comunidade e geravam transformações que alteravam a própria natureza do Estado, por 

meio das mediações entre as esferas pública e privada, representadas pelas políticas 

públicas. Com a multiplicidade de atores sociais influenciando o processo das políticas, 

a partir da formulação de reivindicações institucionais que inserissem suas demandas na 

esfera pública, as relações verticais entre Estado e sociedade se alteram devido à 

formação de diferentes núcleos que se articularam em uma estrutura policêntrica 

(FLEURY, 1994; 2002; 2006).   
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Se nas primeiras políticas de combate ao trabalho escravo tínhamos uma composição 

formada exclusivamente por atores do Estado, aos poucos esta configuração foi 

mudando, em grande medida por pressões de grupos sociais, e abrindo espaços de 

atuação para atores representantes da sociedade civil e de organismos internacionais. 

Deste modo, após quase 20 anos de formulação e execução de políticas públicas, 

buscamos investigar neste trabalho a dinâmica das relações entre atores governamentais 

e não-governamentais na formulação e implantação das políticas públicas de 

erradicação ao trabalho escravo no Brasil. Portanto, temos como objetivo identificar na 

evolução das políticas públicas mencionadas os diferentes atores e a dinâmica das 

relações entre eles. 

 

Para alcançar esse objetivo procuramos responder às seguintes questões: 

 

1) Que fatores estruturais e conjunturais, de âmbito econômico, político e social 

permitiram (e permitem) a continuidade de práticas escravistas no Brasil? 

2) Qual a atuação dos principais atores envolvidos na formulação e execução 

destas políticas?  

3) Como vêm sendo formuladas e implementadas as políticas públicas de 

erradicação do trabalho escravo no Brasil?  

 

Muitos pesquisadores, especialmente estudiosos de Ciências Sociais, escreveram sobre 

o trabalho escravo, principalmente a partir da década de 70, passando assim, aos 

poucos, a ser um tema de interesse para a sociedade, estudiosos, governantes e 

organizações não-governamentais. Todavia, estudos que enfatizem a dinâmica 

estabelecida entre os diversos atores que formulam e executam as políticas públicas de 

combate ao trabalho escravo no Brasil ainda estão por se consolidar. Muitos trabalhos 

abordam a caracterização e conceituação do que vem a ser trabalho escravo, a atuação 

individual dos atores envolvidos ou ainda os impactos das políticas em termos de 

efetividade de resultados, não sendo expressivo, principalmente no campo da 

Administração Pública, o foco na dinâmica das relações entre atores do Estado e da 

sociedade civil.  
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1.1 Suposições  

 

Propomos que determinados fatores estruturais contribuíram, sobremaneira, para a 

permanência do trabalho escravo em nossa sociedade. O primeiro deles é o 

aprofundamento do capitalismo no Brasil que instaurou um tipo de modernização 

conservadora que conjuga velhas e novas estruturas, fazendo com que formas arcaicas 

de trabalho, como a escravidão, possam conviver, por exemplo, com modernas 

tecnologias de produção. Outro ponto é a histórica concentração de terras no país, que 

consolidou os interesses da elite latifundiária, impossibilitando mudanças na estrutura 

fundiária e contribuindo, assim, para que os trabalhadores rurais fossem perdendo a 

possibilidade de ter e cultivar sua própria terra, o que associado à ausência de 

oportunidades de emprego e renda em sua região e a sua insuficiente escolaridade e 

qualificação lhe deixam vulneráveis ao aliciamento. Por fim, há as relações políticas 

presentes na evolução das políticas públicas agrícolas brasileiras, permeadas pelos 

tradicionais padrões de clientela e patronagem, que resultam na forte representação dos 

interesses das elites rurais junto ao Estado, o que poderia implicar em conivência por 

parte deste com os grandes proprietários que utilizam mão-de-obra escrava, gerando 

impunidade. Estes fatores são discutidos de forma mais profunda no próximo capítulo. 

 

Além disso, consideramos que a relação entre os atores governamentais e não-

governamentais, conforme a dinâmica que se configura para a intermediação de seus 

interesses, a distribuição de recursos e o modo cooperativo ou conflituoso de atuação, 

pode trazer diferentes consequências no desenho das políticas, interferindo desde o 

processo de formação de agenda até a implantação das ações. Neste sentido, supomos 

que a articulação cooperativa entre atores sociais e organismos internacionais, mesmo 

não estando incluídos nas políticas formuladas nos anos 90, contribuiu para que uma 

nova dinâmica fosse dada ao combate ao trabalho escravo de modo a colocar o tema na 

agenda governamental; tirar a centralidade do debate do âmbito trabalhista dando maior 

ênfase à questão social, de cidadania e de direitos humanos e pressionar os governos por 

políticas mais efetivas. 

 

Outra suposição é que a partir de 2003, com a institucionalização do envolvimento dos 

atores sociais, essas políticas ganharam maior amplitude, força e relevo perante três 

instâncias: 1) o governo, que pode contar com uma atuação de combate mais articulada 



26 
 

com as organizações sociais, que passaram a ser incorporadas, de certa forma, ao 

Estado, não em termo de cooptação, mas funcionando como extensões, como parceiros 

que o Estado recorre para cumprir seus objetivos; 2) as próprias organizações sociais, 

que passaram a contar com o apoio, ora material, ora institucional do Estado e 3) a 

sociedade, que passou a conhecer a existência do trabalho escravo, embora ainda não 

tenha atentado completamente para sua gravidade.  

 

 

1.2 Delimitação do Estudo 

 

Dada a complexidade do tema trabalho escravo e sua decorrência histórica não apenas 

em nossa sociedade, mas também em outros países em desenvolvimento, cuidamos 

apenas de parte desta realidade, tentando buscar, contudo, o aprofundamento necessário. 

 

Embora existam diferentes tipologias de trabalho escravo, tais como mulheres e crianças 

em regime de servidão com fins de exploração sexual comercial, dentro e fora do país, 

trabalhadores domésticos em situação de trabalho forçado e imigrantes ilegais 

escravizados em zonas urbanas nas grandes metrópoles, este estudo limitou-se a abordar 

a escravidão por dívida, principalmente em zonas rurais remotas nas regiões Norte, 

Nordeste e Centro-Oeste do Brasil, onde esta prática é mais comum e uma vez que é 

este o tipo de escravidão contemplado, embora de maneira implícita, nas políticas 

estudadas. 

 

Por se tratar de um tema de abrangência nacional, foram consideradas apenas as 

políticas de âmbito federal em conjunto com organizações internacionais e da sociedade 

civil, ainda que alguns estados brasileiros possuam um plano estadual para o combate 

ao trabalho escravo. Apesar de esta iniciativa representar, em alguns casos, uma espécie 

de parceria com a atuação federal, não pretendemos nos debruçar sobre dados 

específicos de cada plano estadual para não perder o foco da pesquisa.  

 

Foi dado ao estudo um corte longitudinal (VERGARA, 2007), tendo em vista o período 

localizado entre o início das políticas e o ano de realização da pesquisa, ou seja, dos 

anos 90 a 2010. A investigação adotou um enfoque analítico que consiste tanto na 

natureza da relação entre os atores sociais envolvidos, quanto na análise, a posteriori, 
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dos efeitos produzidos na esfera social pelas políticas de combate ao trabalho escravo, a 

partir da dinâmica desta relação. Não foram objetos de estudo avaliações das políticas 

públicas, no que se refere ao cumprimento de metas ou monitoramento dos programas, 

dado a abrangência do escopo destas políticas, muito embora estas avaliações sejam 

importantes para reajustar os programas e inclusive já estejam sendo realizadas.  

 

Tencionando abrir um diálogo entre Estado e sociedade civil, esta pesquisa pretende 

contribuir com reflexões críticas sobre a atuação dos diferentes atores na elaboração e 

execução de políticas que buscam o enfrentamento deste problema e suas conseqüências 

para o tratamento da questão. 

 

 

1.3 Tipo de Pesquisa 

 

A fim de classificar o tipo de pesquisa, utilizou-se a taxionomia apresentada por 

Vergara (2007) que propõe dois critérios básicos: a) quanto aos fins e b) quanto aos 

meios. 

 

Quanto aos fins, a pesquisa é exploratória, descritiva e explicativa. Exploratória porque, 

embora o tema trabalho escravo seja objeto de estudo no campo das Ciências Sociais e 

do Direito, especialmente dos Direitos Humanos, o mesmo não se faz tão presente no 

âmbito da Administração Pública, com foco em Políticas Públicas, dentro do escopo 

acadêmico. Descritiva, porque buscou descrever a dinâmica das relações entre atores 

governamentais e não-governamentais na formulação e implementação das políticas 

públicas de erradicação do trabalho escravo no Brasil e, finalmente, explicativa porque 

tencionou analisar como essa relação pôde influenciar o processo dessas políticas. 

 

Já quanto aos meios a pesquisa é bibliográfica, uma vez que foram utilizados como 

suporte analítico materiais publicados por estudiosos e pelos organismos envolvidos, 

tanto no que tange ao corpo teórico que sustenta o trabalho, quanto às informações 

registradas que deram subsídio à compreensão das relações intergovernamentais e das 

políticas, passando, também, por publicações nas quais se fundamentou o tratamento 

metodológico escolhido para o estudo.  É também documental porque se valeu de 

documentos internos, pertencentes aos órgãos envolvidos na elaboração e implantação 
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das políticas de combate ao trabalho escravo. Por fim, também é de campo por ter 

realizado uma investigação empírica que incluiu entrevistas com os atores 

governamentais e não-governamentais. 

 

 

1.4  A Escolha das Políticas Públicas Pesquisadas 

 

Incluem-se no escopo da pesquisa as políticas públicas federais de combate ao trabalho 

escravo executadas a partir dos anos 90 até 2010. Como se trata de diversos programas e 

planos foi preciso delimitar parte deste universo às políticas mais relevantes que 

possam, de fato, contribuir de forma mais contundente para nosso problema de 

pesquisa, uma vez que para a realização desta investigação não tivemos tempo hábil e 

recursos suficientes para percorrer todas elas. Assim, chegamos à escolha das políticas 

da pesquisa, que consistem nas seguintes: Grupo Especial de Fiscalização Móvel 

(GEFM), Plano Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo, Comissão Nacional 

para a Erradicação do Trabalho Escravo (Conatrae) e II Plano Nacional para a 

Erradicação do Trabalho Escravo. Sua representatividade reside no fato destas políticas 

se constituírem em elementos importantes na atuação do Estado no que se refere ao 

tema. Além disto, há uma diferença de tempo entre algumas delas, o que nos permite 

acompanhar a evolução destas ações ao longo de um período.  

 

A escolha destas políticas foi pautada pela adoção dos seguintes critérios: envolvimento 

de uma rede de atores na formulação e execução da política; interdependência entre os 

atores e vigência durante a realização da pesquisa. Estes critérios excluíram da seleção a 

análise do Programa de Erradicação do Trabalho Forçado e do Aliciamento de 

Trabalhadores (Perfor), criado em 92 e extinto em 95, e do Grupo Executivo de 

Repressão ao Trabalho Forçado (Gertraf), criado em 95 e extinto em 2003, uma vez que 

ambos não atendem ao critério de estar em vigência no momento de realização da 

pesquisa. Apesar disto, houve uma breve menção a esses programas quando 

apresentamos as políticas de combate ao trabalho escravo a fim de apresentar o histórico 

das políticas. Também não foi considerado pelo estudo o Cadastro de Empregadores 

que tenham mantido trabalhadores em condições análogas à de escravo, mais conhecido 

como “Lista Suja”, uma vez que não atende aos critérios de envolvimento e de 

interdependência entre os atores sociais, já que se trata de uma política executada 
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somente pelo MTE, cabendo apenas uma comunicação deste cadastro a alguns 

ministérios, secretarias e bancos públicos. Todavia, estas medidas foram citadas na fase 

de análise dos dados, uma vez que os atores se referiam a elas em determinados 

momentos, principalmente em relação à criação do Gertraf. 

 

 

1.5 A Seleção dos Atores Políticos 

 

Entendida como a ação individual e coletiva com vistas a influenciar o processo 

político, a participação política pressupõe atores em disputa que buscam maximizar seu 

poder de influência junto às decisões políticas (AVELAR; CINTRA, 2007). Neste 

sentido, consideramos como sujeitos da pesquisa os atores políticos representantes do 

Estado, da sociedade civil, de organismos internacionais e de universidades, que 

participaram da construção e/ ou da execução das políticas escolhidas: Ministério do 

Trabalho e Emprego (MTE), Ministério Público do Trabalho (MPT), Comissão Pastoral 

da Terra (CPT), ONG Repórter Brasil, Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), 

Organização Internacional do Trabalho (OIT) e Grupo de Pesquisa Trabalho Escravo 

Contemporâneo (GPTEC). Foram estes atores políticos que nos forneceram os dados 

necessários para a análise do objeto de investigação. Alguns se mostram representativos 

na medida em que são organizações envolvidas há algum tempo na luta, reflexão e 

formulações de propostas para o combate ao trabalho escravo. Outros, devido a sua 

grande legitimidade, uma vez que representam órgãos ou organismos oficiais. Os 

critérios utilizados para a escolha dos sujeitos foram envolvimento na formulação ou 

execução das políticas estudadas e acessibilidade para as entrevistas.   

 

 

1.6 Coleta de Dados 

 

A investigação dos fatores estruturais e conjunturais que contribuem para a ocorrência 

do trabalho escravo se deu por meio de pesquisa bibliográfica em livros, teses, 

dissertações, artigos científicos, jornais, relatórios, bem como consultas a bibliotecas e 

acervos especializados, tais como os da OIT e GPTEC. Além disto, também se deu por 

meio de pesquisa documental em pareceres, decretos, leis, projetos de emenda 
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constitucional, despachos de processos, materiais e documentos oficiais, pertencentes a 

organismos como MTE, MPT, OIT, CPT, GPTEC. 

  

Já a compreensão da atuação dos atores políticos envolvidos na elaboração e 

implantação das políticas e dos processos de formulação e implementação destas 

políticas, além de pesquisa bibliográfica e documental, se deu por meio de pesquisa de 

campo via entrevistas semi-estruturadas com os sujeitos da pesquisa, escolhidos por 

atuarem na área há pelo menos oito anos, data que marca novos rumos para as políticas 

estudadas, e/ou por desempenharem cargos de coordenação nos órgãos em que atuam. 

Assim, foram entrevistados os seguintes representantes: Hideraldo Machado, 

Coordenador Regional da Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo 

(CONAETE/MPT) e Procurador do Trabalho do Ministério Público do Trabalho do 

Pará (MPT/PA); Marcelo José Fernandes, Procurador do Trabalho do Ministério 

Público do Trabalho do Rio de Janeiro (MPT/RJ); Ruth Villela, Ex-Secretária de 

Inspeção do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE); Luiz Machado, 

Coordenador do Projeto de Combate ao Trabalho Escravo da Organização Internacional 

do Trabalho (OIT); Patrícia Audi, Ex-Coordenadora do Projeto de Combate ao Trabalho 

Escravo da Organização Internacional do Trabalho (OIT); Roberto Caldas, Ex-

Presidente da Comissão de Combate ao Trabalho Escravo da Ordem dos Advogados do 

Brasil (OAB); Maurício Hashizume, Editor de Jornalismo da ONG Repórter Brasil; Frei 

Xavier Plassat, Coordenador da Campanha de Combate ao Trabalho Escravo da 

Comissão Pastoral da Terra (CPT) e Ricardo Rezende, Coordenador do Grupo de 

Pesquisa em Trabalho Escravo Contemporâneo (GPTEC). Cabe ressaltar que a fala 

destes representantes foram identificadas no capítulo de análise dos dados a partir da 

divisão em três categorias de atores: Estado, sociedade civil e organismos 

internacionais.   

 

Quadro 1 – Questões da Pesquisa, Dados e Métodos de Coleta 

Questões da Pesquisa Dados Coleta 

a 

Que fatores estruturais e conjunturais, de âmbito 

econômico, político e social permitiram (e permitem) a 

continuidade de práticas escravistas no Brasil? 

 

Fatores estruturais e 

conjunturais que 

propiciaram a 

continuidade do 

trabalho escravo 

 

Literatura e 

documentos 
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b 
Qual a atuação dos principais atores envolvidos na 

formulação e execução destas políticas? 

Atuação dos atores e 

sua contribuição para 

as políticas públicas 

pesquisadas 

 

Literatura, 

documentos e 

entrevistas 

semi-

estruturadas 
c 

Como vêm sendo formuladas e implementadas as 

políticas públicas de erradicação do trabalho escravo 

no Brasil? 

 

Processo de 

formulação e 

implementação das 

políticas pesquisadas 

 

As entrevistas aconteceram durante os meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 

2011 nas cidades de Belém, Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo, tendo 

sido apenas uma via telefone, dada a dificuldade de acesso, uma vez que se tratava de 

representante residente na cidade de Araguaína, interior do Tocantins. O roteiro de 

entrevistas foi elaborado a partir de questões que pudessem contribuir para as respostas 

das questões da pesquisa, apresentadas no quadro 1, e se encontra no apêndice 1 deste 

trabalho. Assim, as entrevistas foram pautadas pelos seguintes tópicos: a) determinantes 

do trabalho escravo; b) atuação dos atores entrevistados; c) atuação dos três poderes no 

combate ao trabalho escravo; d) posicionamento dos atores no combate ao tema; e) 

articulação da rede; f) processo de formulação e implementação das políticas; g) 

interesses e influências nas políticas; h) investimentos aplicados; i) tratamento dado ao 

tema; e j) avanços e limites das políticas.  

 

 

1.7  Tratamento dos Dados 

  

Os dados coletados foram analisados a partir das questões que pautaram as entrevistas e 

foram agrupados em três eixos: a) fatores determinantes do trabalho escravo; b) atuação 

dos atores, que inclui atuação dos três poderes no combate à questão, posicionamento 

dos atores no combate ao trabalho escravo e articulação da rede; e c) processo de 

formulação e implementação das políticas de combate ao trabalho escravo, que abrange 

interesses e influências nas políticas, investimentos aplicados, tratamento dado ao tema 

e avanços e limites das políticas de combate ao trabalho escravo. Os dados foram 

tratados segundo a abordagem qualitativa da análise de conteúdo, por se tratar de textos, 

documentos escritos e falas que carregam em si conteúdos que revelam não só a forma 

de expressão do sujeito ou grupo que o enuncia, como também significações que 

permitem a interpretação do pensamento subjacente ao texto. 
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Segundo Vergara (2005), a análise de conteúdo pode ser entendida como uma técnica de 

tratamento de dados que possibilita identificar o que está sendo dito a respeito de 

determinado tema. Bardin (2006, p. 44) a define como: 

 

um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter por 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 

mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 

inferidas) destas mensagens. 
 

De acordo com Bardin (2006), a abordagem qualitativa da análise de conteúdo recorre a 

indicadores não frequenciais que podem sugerir inferências, como por exemplo, a 

presença ou a ausência de elementos, o que constitui um índice tão ou até mais 

revelador que a frequência quantitativa. Ainda segundo a autora, a abordagem 

qualitativa se dá por um procedimento mais intuitivo, maleável e adaptável a índices 

não previstos. Assim, buscamos uma adequação ao estudo do implícito, sem perder, no 

entanto, a rigidez metodológica e o distanciamento pertinentes a uma investigação que 

se propõe científica.    

 

Para tanto, foi utilizada a análise categorial, que opera segundo o desmembramento do 

texto em unidades, ou seja, em categorias a partir de um agrupamento por semelhança. 

No âmbito de uma análise qualitativa, foram enfatizados elementos significativos, 

relevantes, mas que podem não aparecer frequentemente no texto. Nesta modalidade a 

interpretação dos resultados foi realizada a partir da construção de uma explicação com 

base nas relações entre as categorias (VERGARA, 2005).   

  

O segmento de conteúdo considerado como unidade de base visando à categorização, 

isto é, a unidade de análise, foi o tema. Para a definição das categorias foi escolhida 

uma grade de análise fechada, na qual as categorias foram definidas previamente à 

pesquisa (VERGARA, 2005). Para a categorização, consideramos os três eixos 

apresentados anteriormente e seus tópicos: a) fatores determinantes do trabalho escravo;  

b) atuação dos atores, que inclui atuação dos três poderes no combate à questão, 

posicionamento dos atores no combate ao trabalho escravo e articulação da rede; e c) 

processo de formulação e implementação das políticas de combate ao trabalho escravo, 
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que abrange interesses e influências nas políticas, investimentos aplicados, tratamento 

dado ao tema e avanços e limites das políticas de combate ao trabalho escravo.  

 

Por fim, foi realizada a consolidação dos dados obtidos na literatura consultada, nos 

documentos analisados e nas entrevistas realizadas, a fim de possibilitar a identificação 

da dinâmica de relações entre os atores governamentais e não-governamentais nos 

processos de formulação e implementação das políticas públicas de combate ao trabalho 

escravo no Brasil, o que permitiu atingir o objetivo final da pesquisa. 

 

 

1.8 Limitações da Pesquisa 

 

Embora a abordagem da análise de conteúdo se revele a mais adequada para atender aos 

propósitos deste estudo, a mesma não está isenta, como qualquer outro método de 

pesquisa, de apresentar também limitações e riscos. Neste sentido, destacamos 

principalmente a concepção transparente de linguagem e a ausência ou pouca reflexão a 

respeito do sentido existente por de trás do texto (CAREGNATO e MUTTI, 2006). 

Além disto, a análise categorial baseada na frequência de aparição da unidade de 

registro pode desconsiderar sutilezas significativas para a análise (BARDIN, 2006) e em 

função disto recorremos a indicadores não frequenciais, como ausência e presença, para 

não deixar escapar o que não aparece no texto, mas que pode ser importante. Ainda 

assim, há a possibilidade de perder alguma parte do problema ao se proceder à 

categorização, visto que algumas nuances não podem ser apreendidas por um conjunto 

de categorias estabelecidas. Contudo, o rigor pertinente a este procedimento busca 

contornar esta limitação. 

 

Houve ainda, no escopo da pesquisa documental, dificuldades em se levantar 

documentos oficiais internos aos órgãos governamentais envolvidos, principalmente no 

que se refere ao MTE. Contudo, estimamos que este tipo de pesquisa e o método 

escolhido ainda se justificam como os mais apropriados para a concretização de nosso 

objetivo final, mesmo diante das limitações expostas, uma vez que se constituem em 

dados oficiais. 
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Também houve, por dificuldades de tempo e de recursos, a impossibilidade de se 

entrevistar dois atores que poderiam contribuir para o trabalho: a Confederação 

Nacional da Agricultura (CNA) e a Secretaria Especial de Direitos Humanos (SEDH). 

A CNA poderia, em entrevista, contribuir com outra visão do combate ao escravo, 

devido ao seu posicionamento político e ideológico, que difere dos demais atores, uma 

vez que se trata de entidade representante dos interesses dos grandes agricultores e 

proprietários de terra e que se mostra, de acordo com os demais atores entrevistados, um 

tanto ausente no que se refere à formulação e implementação das políticas em questão, 

influenciando, porém, o processo de “não implementação”, por assim dizer, o que 

poderia enriquecer nossa análise.  Já a SEDH poderia ser considerada um ator relevante 

por presidir a Conatrae e estar presente em diversas políticas. Todavia, de acordo com a 

pesquisa, o órgão tem se mostrado um ator pouco atuante se comparado com os demais 

entrevistados, talvez pela tendência do tema ser tratado mais como uma infração 

trabalhista, o que justifica a forte presença do MTE, do que como uma violação de 

direitos humanos. De todo modo, a ausência destes atores na pesquisa tentaram ser 

compensadas pelos dados coletados sobre suas atuações, tanto na investigação teórica 

quanto no campo, sobretudo a da CNA, que se mostrou mais relevante do que a da 

SEDH. 

 

Outra limitação que identificamos foi a impossibilidade de nos aprofundarmos de 

maneira mais detalhada na articulação entre atores específicos, no escopo do roteiro de 

entrevista, que mostrou essa deficiência ao longo da realização da pesquisa de campo. 

Contudo, como não dispúnhamos de mais tempo e recursos para complementar as 

entrevistas já realizadas, optamos por não abordar esta questão, dando mais enfoque à 

articulação entre os atores de maneira mais geral. Entendemos, porém, que esta 

limitação é um ponto importante a ser tratado e poderia constituir uma nova agenda de 

pesquisa, conforme indicamos ao final deste trabalho. 
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2 MARCO TEÓRICO 

 

A fim de oferecer maior contextualização e clareza acerca de alguns pontos abordados 

nas suposições e nas questões da pesquisa, este capítulo se divide em três partes. Na 

primeira, que compreende os dois primeiros tópicos, discute alguns fatores estruturais e 

conjunturais que influenciam a permanência do trabalho escravo, apresentando um 

arcabouço teórico voltado para questões econômicas, políticas e sociais que, em 

conjunto, podem ser compreendidas como um cenário de nível macro que propiciou a 

continuidade das relações de escravidão. Na segunda parte, são apresentados os 

diferentes processos que compõem o ciclo de uma política pública, para que possamos 

acompanhar, no capítulo a seguir, como vêm sendo formuladas e implementadas as 

políticas de combate ao trabalho escravo. Por fim, na terceira parte discutimos algumas 

abordagens de análise de políticas públicas que enfocam os padrões de formação de 

relações e intermediação de interesses entre Estado e sociedade, que influenciam os 

processos de elaboração e implementação das políticas públicas e, em seguida, como 

essas abordagens foram aplicadas às políticas agrárias brasileiras, a fim de que 

possamos identificar, mais adiante, a atuação dos principais atores envolvidos nesse 

processo.   

 

 

2.1 Aprofundamento do Capitalismo e Modernização Conservadora 

 

O primeiro ponto a ser discutido sobre os fatores estruturais e conjunturais é o 

aprofundamento capitalista no Brasil e a decorrente modernização que se instaurou a 

partir daí, gerando consequências para as relações sociais e de classe no país. 

 

Florestan Fernandes (2006) traça uma interpretação sociológica sobre o início da 

modernidade, lançado um interessante olhar sobre a evolução da dominação burguesa e 

o avanço do capitalismo no Brasil. Para o autor, o conceito de revolução burguesa pode 

ser entendido como um “conjunto de transformações econômicas, tecnológicas, sociais, 

psicoculturais e políticas que só se realizam quando o desenvolvimento capitalista 

atinge o clímax de sua evolução industrial” (FERNANDES, 2006, p. 239). Todavia, o 

que se observou no Brasil, na realidade, foi uma contra-revolução burguesa, na qual esta 

classe conquistou uma nova posição de força tanto em nível nacional quanto 
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internacional, beneficiando-se de evoluções industriais e tecnológicas, mas preservando 

as bases sociais e psicoculturais da sociedade, que não lhe convinha transformar, a fim 

de garantir a consolidação capitalista no país. 

 

A esta burguesia de moderado espírito modernizador associaram-se, no plano político, 

as velhas oligarquias, que na verdade não entraram em crise, mas reconfiguraram suas 

estruturas de poder, a fim de neutralizar movimentos mais democráticos, renovando-se 

onde fosse necessário e tirando proveito tanto do atraso quanto do desenvolvimento. A 

burguesia, por seu turno, também não estava implicada com a revolução nacional ou 

democrática, como nas revoluções burguesas clássicas de países centrais, mas sim com 

a transformação capitalista. Tanto o é que em nome do desenvolvimento econômico 

acelerado o poder burguês incorporou a economia capitalista mundial e o poder 

internacional à economia nacional, encerrando assim o ideal de revolução nacional 

democrática burguesa (FERNANDES, 2006; DRAIBE, 1985; FLEURY, 1994).  

 

Muito embora o desenvolvimento capitalista tenha se dado tendo como cenário o Estado 

nacional desenvolvimentista, seu objetivo central não era a nação, mas sim a defesa dos 

interesses particulares da classe dominante. No Brasil, observamos três fases do 

desenvolvimento capitalista: eclosão de um mercado capitalista interno; expansão do 

capitalismo competitivo e surgimento do capitalismo monopolista. 

 

A primeira consistiu na articulação entre a economia urbano-comercial e a economia 

agrária, iniciando uma “revolução” urbana. Deve-se ressaltar, entretanto que esta 

revolução esteve dissociada de qualquer transformação no sistema de produção 

escravista, pois era necessário permanecer na era escravocrata para que a complexa 

transição neocolonial pudesse ocorrer e para a subseqüente transição capitalista. Este 

período vai da Abertura dos Portos até meados do século XIX (FERNANDES, 2006). 

 

A segunda fase, expansão do capitalismo competitivo, ocorrida de meados do século 

XIX até os anos 50 precisou da consolidação do mercado capitalista moderno, da 

economia urbano-comercial e da transição industrial para poder se estabelecer. A 

articulação entre o setor urbano-industrial e o sistema agrário escravista estabeleceu 

uma ligação indireta entre escravidão e o desenvolvimento capitalista comercial no país. 

Foi graças à persistência da escravidão que a expansão capitalista se desenrolou. Com o 
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desenvolvimento do mercado, surgiu um surto de industrialização, amadurecendo a 

economia competitiva, até atingir seu limite durante o Estado Novo. Contudo, mesmo 

tendo atingido um ponto de saturação interna, podemos afirmar que a crise desta fase 

não se dá por razões internas, mas pelo esgotamento do sistema nos países centrais, já 

que seu desenvolvimento na periferia é descontínuo. Todavia, mesmo em crise, nem o 

mercado e nem o sistema de produção foram movimentados, no sentido de romper a 

articulação entre elite agrária e setor urbano-comercial e assim destruir os últimos 

representantes do antigo regime. Mesmo após a abolição da escravidão, essa coalizão 

conservadora entre interesses econômicos e políticos se manteve, no sentido de não 

romper com o domínio das elites agrárias e propiciar uma ruptura mais radical com 

essas bases de poder (REIS, 1979). Deste modo, as práticas pré-capitalistas não só se 

mantiveram como também se fortaleceram (FERNANDES, 2006). 

 

O terceiro momento, emergência do capitalismo monopolista, ocorre no fim dos anos 

50, mas só se estrutura após 1964. Esta transição foi a mais difícil, pois necessitava de 

altos índices de diferenciação, integração e densidade econômica de mercado, 

modernização tecnológica, estabilidade política, domínio burguês, dentre outros, tendo 

como única estratégia a penetração segmentada para controlar a economia. Foi por meio 

desta técnica que as grandes corporações se instalaram no país, sobretudo após a 

consolidação dos governos militares, e que se assentaram as bases do capitalismo 

monopolista, que não viria para interferir e destruir nossas estruturas econômicas 

arcaicas, mas para superpor o moderno ao antigo, posto que precisava conservá-lo para 

poder se solidificar.  

 

A economia competitiva não desaparece, mas sofre profundo desgaste subordinando-se 

ao padrão monopolista. No Brasil, o capitalismo monopolista se aliou ao discurso da tão 

sonhada industrialização e se converteu na única saída para o desenvolvimento. Sua 

estratégia é fortalecer as economias centrais, tornando mais perverso o desenvolvimento 

desigual na periferia, já que impõe forte concentração social da riqueza e duradoura 

dependência externa, subordinando o crescimento da economia interna somente a partir 

do desenvolvimento das economias centrais e evoluindo para um imperialismo 

totalizante (FERNANDES, 2006). 
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Esta ideia é contrária ao pensamento corrente que entende o subdesenvolvimento e suas 

consequências como um estágio passageiro que desapareceria com o progressivo e 

redentor desenvolvimento capitalista, considerando que essa transformação nos países 

periféricos se dá de maneira similar ao que ocorre nos países centrais e negligenciando 

que a expansão capitalista periférica é impulsionada pelos dinamismos das economias 

capitalistas centrais. Na verdade, o que a periferia repete são traços estruturais e 

dinâmicos essenciais que garantem uma uniformidade sem a qual esses países não 

poderiam ser considerados capitalistas. Contudo, a essa uniformidade se sobrepõem 

diferenças fundamentais, características do desenvolvimento capitalista periférico que 

excluem as possibilidades de desencadeamento automático do modelo capitalista 

(FERNANDES, 2006). 

 

Também se opõe à crença de que o avanço do capitalismo imperialista inibe elementos 

políticos do capitalismo periférico que seriam incompatíveis com a dominação burguesa 

clássica. Contrariamente, a viabilidade do capitalismo nos países dependentes ocorre 

por meio de um fenômeno especificamente político, que visa à preservação e 

consolidação das estruturas de poder predominantemente políticas, sob o controle da 

burguesia quaisquer que sejam as circunstâncias. 

 

Desta forma, como o desenvolvimento capitalista na periferia não é capaz de eliminar o 

subdesenvolvimento, isto é, as formas pré-capitalistas de relações econômicas e nem a 

dependência, ou seja, a dominação imperialista, torna-se necessário que a dominação 

burguesa tenha de se ajustar a este padrão, adaptando-se de forma estrutural, funcional e 

histórica. Neste sentido, a burguesia desenvolveu, e defendeu quando necessário, uma 

forma particular de solidariedade de classe que articula interesses capitalistas nacionais 

e estrangeiros, convertendo-se em uma burguesia pró-imperialista, mas que acarreta 

efeitos inibidores quanto à sua própria dominação, posto que gera barreiras às 

possibilidades de diferenciação e autonomização do desenvolvimento interno. 

Paradoxalmente, sua atuação se orienta no sentido de se omitir de certas tarefas 

tipicamente burguesas que ampliariam o desenvolvimento nacional e a transformação 

capitalista. Esta omissão diante de suas potencialidades gera graves consequências, no 

sentido de manter indefinidamente focos de desenvolvimento econômico pré ou sub-

capitalistas e suas estruturas sociais e políticas arcaicas, impedindo, por exemplo, a 
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reforma agrária, a valorização do trabalho, a ampliação do mercado interno, dentre 

outros (FERNANDES, 2006). 

 

Assim, a dupla articulação da economia brasileira – subdesenvolvimento e dependência 

– faz com que sejam criados pontos de estrangulamento estruturais na transformação 

capitalista, definindo o padrão de dominação burguesa e determinando na periferia não 

um capitalismo consagrado, mas um tipo de capitalismo “possível” (FERNANDES, 

2006; MARTINS, 2010). Um capitalismo que associa, de um lado, riqueza, consumo e 

luxo; evolução do sistema econômico-financeiro e do aparato jurídico-legal; alto 

desenvolvimento tecnológico-científico e, de outro lado, extrema miséria e exploração; 

precariedade de formas de trabalho, como o trabalho escravo, e autocracia burguesa, 

constituindo uma profunda desigualdade sócio-econômica. 

 

A partir de outra matriz teórica, a transição para o capitalismo também foi estudada por 

Barrington Moore (1975), que analisou em perspectiva comparada duas vias possíveis 

para este processo: a via democrática ou das revoluções burguesas e a via da 

modernização conservadora ou das revoluções vindas de cima. No primeiro caso, o 

autor identificou algumas condições para uma transição democrática, do tipo liberal-

burguês. A primeira delas é o desenvolvimento de um equilíbrio de forças políticas que 

evite uma elite proprietária muito independente e poderosa. A segunda é uma adequada 

transição para uma agricultura comercial, seja por parte das elites latifundiárias, seja por 

parte dos camponeses, a fim de que haja acumulação de capital e desenvolvimento 

econômico. A terceira seria o enfraquecimento político da elite latifundiária, de modo a 

fortalecer o setor urbano-comercial, o que leva à quarta condição que é o impedimento 

de uma coalizão de cunho conservador entre a elite proprietária e uma burguesia frágil, 

opondo-se aos camponeses e operários. Por fim, a última condição é que haja uma 

ruptura revolucionária com o passado, rompendo com as antigas bases.  

 

No caso da transição pela via da modernização conservadora essas condições não são 

completamente atendidas. A elite latifundiária não é de todo enfraquecida, pois para não 

perder poder, alia-se à burguesia urbano-comercial formando uma coalizão reacionária 

que exclui as camadas mais populares (MOORE, 1975; FERNANDES, 2006; 

FLEURY, 1994). Desta forma, não há ruptura revolucionária com o passado, mas sim 

uma continuidade autoritária da dominação oligárquica (REIS, 1979).  
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Seguindo semelhante linha de pensamento, Domingues (2002) argumenta que na 

modernização conservadora conforma um processo autoritário e cauteloso, uma vez que 

a burguesia em questão era avessa a uma transformação revolucionária e democrática. 

Neste tipo de modernização, há uma recusa a mudanças fundamentais na propriedade da 

terra, uma vez que os interesses em jogo são os interesses agrários. Como esta estrutura 

não muda, os grandes proprietários mantêm o controle sobre a força de trabalho rural, 

fazendo com que estes trabalhadores se submetam a relações de subordinação pessoal.  

 

É neste contexto que o aprofundamento capitalista no Brasil, instaura uma 

modernização conservadora por meio da qual o desenvolvimento econômico e social 

recorrerá permanentemente à conjugação de velhas estruturas com novas e destas com 

novíssimas estruturas, criando uma profunda heterogeneidade estrutural que provoca 

consideráveis reflexos nas relações sociais (DRAIBE, 1985). Vemos, portanto, que o 

desenvolvimento do sistema capitalista e a permanência da escravidão, não como um 

sistema econômico legal, mas como uma prática que não foi extinta, não são 

excludentes, como pode sugerir uma perspectiva liberal.  

 

 

2.1.1  Aprofundamento Capitalista e Modernização Conservadora na Agricultura 

 

Um dos autores que primeiro estudou o desenvolvimento capitalista e sua relação com a 

agricultura camponesa foi Octávio Guilherme Velho (1979). O autor sustenta que o 

capitalismo autoritário no Brasil, apesar de impor sérias mudanças, não conseguiu fazer 

desaparecer a classe camponesa e após enfraquecê-la, vinculou-a de forma paternalista 

ao Estado. Assim, fragilizado, o campesinato não pôde constituir uma base 

suficientemente forte para oferecer resistência ao aprofundamento capitalista no campo, 

criando um vazio social que permitiu o caráter autoritário deste. Para Velho (1979), esse 

vazio social, que não é adequadamente preenchido nas formações pré-capitalistas ou de 

desenvolvimento mais tardio, não permite uma evolução gradativa que possa superar o 

autoritarismo do capitalismo monopolista e seu desenvolvimento para um tipo 

democrático-burguês, que traria um novo modo de produção na agricultura, eliminando 

as antigas formas produtivas. 
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A modernização da agricultura, no Brasil, se fez, sobretudo, na fase do capitalismo 

monopolista, mas se iniciou a partir da crise sofrida por ela no final do século XIX. Foi 

nessa etapa que começou a se dar a transição da sujeição da renda da terra produzida 

pelo camponês, do capital comercial para o capital industrial, evoluindo para os 

monopólios. Esse processo se fez em duas direções: uma agricultura especificamente 

capitalista que se baseava no trabalho assalariado e no arrendamento e outra agricultura 

que tinha por base formas de produção não-capitalistas (OLIVEIRA, 2007).  

 

Esta segunda via no processo de modernização da agricultura, dentro da lógica da 

transição capitalista, não pode ser vista como remanescente de um antigo sistema, mas 

sim pelo entendimento de que as relações não-capitalistas são produto do próprio 

desenvolvimento contraditório do capitalismo, pois essa expansão, além de redefinir 

antigas relações, também engendra relações não-capitalistas, contraditórias, mas 

igualmente necessárias a este aprofundamento (OLIVEIRA, 2007; MARTINS, 1981; 

MARTINS, 2010). Só assim é possível explicar, por exemplo, como pode acontecer a 

prática de trabalho escravo em projetos agropecuários de grandes empresários ou de 

multinacionais.  

 

Na agricultura, esse processo de redefinição de antigas relações ocorre, principalmente, 

pela sujeição da renda da terra pré-capitalista ao capital, apropriando-se dela e 

transformando-a em renda capitalizada da terra. É neste contexto que a renda 

camponesa é apropriada pelo capitalismo monopolista, convertendo-se em capital e 

imobilizando o processo produtivo sob a forma de propriedade capitalista da terra. 

Assim, a concentração de terra é um método irracional que extrai capital do processo 

produtivo sem que dele precise participar, bastando para tanto haver proprietários 

privados da terra (MARTINS, 1981; MARTINS, 2010; OLIVEIRA; 2007).  

 

Este aprofundamento capitalista no campo se deu, sobretudo, pela fusão do capitalista e 

do proprietário de terra em uma mesma pessoa. Este processo foi originado ainda na 

escravidão colonial, mas foi se prolongando e ampliou-se consideravelmente na 

segunda metade do século XX, durante os governos militares. Desta forma, a 

modernização da agricultura não se deu no sentido de transformar os latifundiários em 

empresários capitalistas, mas sim o contrário: transformou empresários urbanos e 

industriais em latifundiários. É justamente devido a este processo que pode ser revelado 
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um aspecto contraditório destes empresários da terra: a utilização de práticas modernas 

com práticas arcaicas de trabalho. Exemplo disso é o caso em que a mesma indústria 

automobilística que praticava as mais avançadas relações trabalhistas na região Sul-

Sudeste, praticava simultaneamente em suas propriedades agropecuárias no Norte do 

país, relações de trabalho escravo, atuando de forma diferenciada conforme a região em 

que se encontrava (OLIVEIRA, 2007).  

 

Deste modo, os grandes proprietários conseguiram conciliar terra e capital, tornando-se, 

a um só tempo, proprietários e capitalistas. Criaram, assim, as bases para um tipo 

específico de capitalismo, que se aproveita tanto do lucro quanto da renda da terra, 

neutralizando os fundamentos sociais de conflitos que surgem com o nascimento do 

capitalismo em outros países, como, por exemplo, a oposição entre capital e rentismo da 

propriedade da terra. Impossibilitaram, portanto, o antagonismo entre capital e 

propriedade fundiária (MARTINS, 2010). 

 

Esta modernização da agricultura foi entendida por Palmeira (1989) como um exemplo 

de modernização conservadora, uma vez que se tratou de um processo realizado sem 

que a estrutura da propriedade rural fosse modificada, trazendo efeitos como maior 

concentração de propriedade, maior concentração de renda, aumento da exploração da 

força de trabalho no campo, aumento no êxodo rural, dentre outros.  

 

Desta forma, o enquadramento teórico para se compreender as relações sociais no 

campo brasileiro está no entendimento da lógica do desenvolvimento capitalista 

moderno, que se faz de forma heterogênea, desigual e contraditória, indo, portanto, de 

encontro ao pensamento que entende a expansão capitalista como um processo 

homogêneo, linear e completo. Portanto, o avanço do capitalismo trabalha com o 

movimento contraditório da desigualdade no interior de seu processo. É assim que 

podemos compreender o trabalhador escravo não como um sujeito social de fora do 

capitalismo, inserido em um sistema pré-capitalista no qual a modernização ainda não 

foi alcançada, mas sim um sujeito social de dentro do capitalismo, formado por ele. 
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2.2 Histórico da Concentração Fundiária no Brasil 

 

Outro fator a ser tratado como parte da composição de um cenário macro que contribuiu 

para a permanência da escravidão no país são as relações históricas, políticas e sociais 

que marcaram tanto o sistema colonial quanto o republicano, preservando as bases 

agrárias e o pacto com as oligarquias rurais, consolidando, assim, a enorme 

concentração fundiária brasileira.  

 

Ao longo da Colônia e do Império, o escravismo foi a base da economia nacional e peça 

fundamental de nossa história até 1888, marcando profundamente a sociedade e o 

trabalho. O Brasil foi o último país da América a abolir a escravatura e a protelou tanto 

quanto pôde, mesmo com pressões externas, vinda principalmente da Inglaterra que 

impunha uma concorrência comercial mais justa, baseada no trabalho livre, e pressões 

internas, oriundas de grupos de intelectuais, políticos e setores populares. Tanto é que 

ainda no fim do século XIX o Brasil contava com 723 mil escravos, número que 

demonstra a persistência do sistema no país (IGLÉSIAS, 1993).  

 

Finalmente em 1888 a abolição é assinada, todavia, foi realizada sem qualquer espécie 

de planejamento para superar as conseqüências da escravidão. Não houve 

complementação via reforma agrária para os trabalhadores libertos. Muito pelo 

contrário: a Lei de Terras, promulgada em 1850, impedia o acesso do trabalhador liberto 

às terras, pois estabelecia a compra à vista como a única forma de acesso à terra, 

abolindo o regime de sesmarias. Também possibilitou a legalização da posse da terra 

por parte de quem já as ocupava e previa a devolução ao patrimônio público das terras 

doadas pelo regime de sesmarias que não tivessem sido cultivadas.  Desta forma, 

quando os escravos fossem libertos não teriam como ter sua própria terra, o que garantia 

aos latifundiários certa segurança na mão-de-obra, mesmo após a abolição, que já era 

esperada. Com esta política, o governo, além de defender os interesses dos proprietários 

de terra, também visava facilitar a imigração, numa tentativa de refinar a massa de 

trabalhadores. Aos proprietários, também não cabia nenhum tipo de indenização pelos 

bens (escravos) perdidos, o que gerou a supressão do importante apoio político dos 

latifundiários à Monarquia, corroendo as últimas bases que sustentavam o Império. 

Contudo, a economia não fora abalada, pois se abriram outras possibilidades para as 

grandes lavouras: o trabalho livre e principalmente o imigrante (IGLÉSIAS, 1993).  
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Para Martins (2010), a nova legislação fundiária de 1850 nasceu de forma 

extremamente articulada à crise da escravidão, devido ao fim do tráfico negreiro e à 

ameaça que isso trazia à lavoura. A solução para a crise do trabalho escravo, a 

imigração, seria incompatível com a liberdade formal de acesso à terra, caso o país fosse 

povoado por homens livres sobre os quais não houvesse nenhuma interdição social, 

racial ou jurídica para impossibilitá-los de tornarem-se proprietários de terras. Assim, a 

Lei de Terras não tinha por objetivo garantir a democratização no acesso à terra, mas tão 

somente assegurar o monopólio de uma classe sobre esta e impedir que o trabalhador 

livre tivesse acesso a ela e trabalhasse para si, restando-lhe trabalhar para os grandes 

proprietários. Portanto, o trabalho livre, embora diferisse do trabalho escravo pela 

separação do trabalhador de sua força de trabalho, que no escravo eram uma coisa só, 

expressava uma contradição: transformava as relações de produção para preservar a 

economia colonial agro-exportadora e desta forma, o padrão de transformação 

capitalista no Brasil, subordinando a produção ao comércio. Em outras palavras, era 

uma mudança que visava à manutenção. 

 

Assim, Martins (2010) conclui que o país criou uma fórmula simples de coerção do 

trabalhador livre: se a terra fosse livre, o trabalho tinha que ser escravo; mas se o 

trabalho fosse livre, então a terra deveria ser escrava. E é este cativeiro da terra que 

atrelou nossa modernidade e nossa transição capitalista a uma modalidade de coerção do 

trabalho, calcada em um modelo econômico concentracionista, compondo, assim, a 

matriz estrutural e histórica de nossa sociedade.  

 

Logo após a Independência, no início da República Velha, as oligarquias recompuseram 

suas forças através da conhecida política de governadores, acordo que propunha o 

reconhecimento da autonomia dos estados subnacionais e dos setores oligárquicos 

eleitos em nível local, em troca do apoio a um Estado central não intervencionista. 

Implicitamente, o interesse comum a este acordo era o da intocabilidade da estrutura 

fundiária como moeda de troca pela abolição da escravidão (FIORI, 1993).  

 

A Revolução de 30 inicia as bases para a consolidação de um Estado nacional 

desenvolvimentista, disposto a ser o agente do desenvolvimento econômico e promover 

a modernização da sociedade, via industrialização. Contudo, a revolução, que leva 
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adiante o impulso modernizador, excluía da legislação protetora os trabalhadores do 

campo, mostrando-se refratária a mudanças na estrutura agrária (VIANNA, 2001; 

CAMARGO, 1992). Em função disto, Vianna (2001) denuncia a natureza conservadora 

do processo de modernização desencadeado pela revolução, pois o moderno não tinha 

como missão eliminar o atraso, mas sim se equilibrar com ele. Mesmo o Tenentismo, 

principal corrente da reforma, foi incapaz de quebrar o monopólio da terra. Neste 

período, à Lei de Terras é acrescentada uma autorização para a desapropriação de terra 

com interesse público prevendo indenização para o proprietário.  

 

Assim, embora fosse centralizador, o Estado desenvolvimentista em momento algum 

teve poder, ou esteve disposto, a alterar as relações de propriedade de terra, tanto 

durante o Estado Novo, quanto durante o regime democrático entre 1945 e 1964. O 

avanço do processo urbano-industrial acabou por reduzir o poder das oligarquias rurais 

da região Centro-Sul, que era mais industrializada que a região Norte-Nordeste, na qual 

as oligarquias mantiveram seu poder, principalmente pela sobre-representação no 

Congresso Nacional criando uma resistência conservadora contra inovações políticas 

(FIORI, 1993). Em 1943, ainda durante o Estado Novo, os trabalhadores rurais são 

incluídos na Consolidação das Leis do Trabalho, mas são excluídos no ano seguinte, 

ficando até os anos 70 desassistidos (CAMARGO, 1992).  

 

Com a nova constituição em 1946 atribuiu-se uma nova função à terra: ela deveria 

cumprir sua função social, entendida como produção agrícola, quer seja para a 

subsistência, quer seja para o comércio. Mas foi só quase dez anos depois, a partir de 

1955, que a questão agrária adquiriu maior efervescência com o surgimento da 

Sociedade Agrícola e Pecuária dos Plantadores de Pernambuco, mais conhecida como 

Liga Camponesa. Esta organização espalhou-se rapidamente pelo Nordeste e contava 

com o apoio do Partido Comunista do Brasil, mas com a oposição da Igreja Católica. 

Surgia não só pelo contexto de expulsão dos camponeses e redução dos roçados dos 

trabalhadores de usina, mas também devido a uma crise regional causada pelo 

subdesenvolvimento do Nordeste. Com o apoio do governo, que estava concedendo 

cartas de reconhecimento aos sindicatos, as Ligas Camponesas começam a se converter 

em sindicatos, muito embora as propostas das duas representações divergissem: os 

sindicatos eram apoiados pelo Partido Comunista, que a esta época já tendia para uma 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Fun%C3%A7%C3%A3o_social
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coexistência pacífica com a burguesia, resultando em uma revolução mais democrática, 

enquanto as Ligas tinham uma proposta de revolução camponesa (MARTINS, 1981). 

 

De todo modo, as Ligas Camponesas tiveram força o suficiente para gerar conflitos e 

instabilidade política e pressionar o governo Goulart para discutir a questão da reforma 

agrária no Congresso, no início dos anos 60. Contudo, havia um dispositivo legal que 

previa indenização em dinheiro aos proprietários, nos casos de desapropriação por 

interesse público e o Congresso se recusava a modificá-lo, temendo mudanças na 

propriedade privada. A proposta de reforma agrária que Goulart levou ao Congresso 

orientava-se pelo princípio de que a propriedade deveria servir ao bem-estar social e que 

não era lícito mantê-la improdutiva. Previa indenização em títulos públicos reajustáveis 

e também estava prevista a produção de gêneros alimentícios voltados para o mercado 

interno em todas as propriedades, com uma proporção mínima de cultivo estabelecida 

pelo Estado. Essa orientação para o mercado interno feria a tradição exportadora da 

agricultura brasileira, afetando tanto os interesses dos latifundiários quanto da burguesia 

comercial. A esta tentativa de reforma agrária se opuseram grupos de direita, formados 

pela União Democrática Nacional (UDN), parte do Partido Social Democrata (PSD) e 

outros partidos menores, que se juntaram para pressionar a saída do presidente 

(BANDEIRA, 1978). 

 

Assim, mesmo neste período de democratização, não foi possível negociar a Reforma 

Agrária. Em parte devido à bancada ruralista que impediu que mais de 200 projetos de 

Reforma Agrária, entre 1946 e 1962, pudessem chegar à presidência e em parte devido 

às divergências regionais sobre os critérios determinantes para a desapropriação de 

terras improdutivas (CAMARGO, 1992). Em março de 1964, o governo até assinou um 

decreto prevendo a desapropriação, para fins de reforma agrária, das terras localizadas 

numa faixa de dez quilômetros ao longo das rodovias, ferrovias e açudes construídos 

pela União. Contudo, não houve tempo, pois dias depois sucedeu o Golpe Militar. 

 

Além de forte repressão às Ligas Camponesas, nos governos militares houve a 

aprovação do Estatuto da Terra, que embora garantisse a reforma agrária, era 

neutralizado pelo conservador Código Civil, ainda de 1916, que dificultava as 

desapropriações de terra para fins de reforma agrária. Contudo, a política de concessão 

de crédito rural foi amplamente executada, beneficiando grandes proprietários, pois 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Estatuto_da_Terra
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quanto maior a propriedade, maior era o benefício. Assim, o grande proprietário poderia 

comprar mais terras ainda, o que só veio a agravar a distribuição fundiária. O índice de 

Gini de distribuição da terra, no Brasil, subiu de 0,731 em 1960 para 0,858 em 1970 e 

0,867 em 1975, cálculo este que inclui na distribuição somente os proprietários de 

terras. Se considerarmos também as famílias sem terra, o índice de Gini evidencia maior 

concentração ainda: 0,879 em 1960, 0,938 em 1970 e 0,942 em 1975 (PRESIDÊNCIA 

DA REPÚBLICA
3
). 

 

A criação de órgãos como o Instituto Nacional para Colonização e Reforma Agrária 

(INCRA), em 09/07/70, foi um dos principais fatores para a chamada “contra-reforma 

agrária” do Estado autoritário. Ao instituto, cabia colonizar as regiões não habitadas 

com trabalhadores que pudessem levar adiante os grandes projetos agropecuários que 

estavam sendo incentivados na região Norte. Foi assim que se fez a reforma agrária da 

região nordestina, grande foco de tensão social, na Amazônia, ou como expressado nas 

palavras do General Médici “vamos levar os homens sem terra do Nordeste para as 

terras sem homens da Amazônia” (OLIVEIRA, 2007). Foi nesta época que se construiu 

uma rodovia que ligava o Nordeste à Amazônia, abrindo uma rota de migração para 

Goiás, Pará e Mato Grosso, migração esta que desde então vem servindo aos aliciadores 

de trabalhadores escravos. 

 

Data desta época também o Programa de Redistribuição de Terras e Estímulo à 

Agroindústria do Norte e Nordeste, o PROTERRA, que comprava por “prévia e justa 

indenização” partes de propriedades improdutivas com área igual ou superior a mil 

hectares, que seriam destinadas à venda para pequenos agricultores. Este programa 

contrariava o Estatuto da Terra, que previa a desapropriação por meio de pagamento 

com Títulos da Dívida Agrária, estabelecendo, assim, mais um pilar de uma reforma 

agrária a favor dos latifundiários (OLIVEIRA, 2007). 

 

Foram estas políticas de incentivos fiscais, principalmente as da SUDENE e SUDAM, 

que viabilizaram a transformação de grandes empresários nos maiores proprietários de 

terra do país. Deste modo, esta fusão entre empresário e latifundiário atuou no sentido 

de consolidar ainda mais a propriedade privada da terra no país, fazendo com que a 

                                                             
3 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/publi_04/COLECAO/REFAGR3.HTM#2 

http://www.planalto.gov.br/publi_04/COLECAO/REFAGR3.HTM#2
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concentração fundiária seja entendida não como um desequilíbrio à lógica do 

desenvolvimento capitalista, mas sim como parte integrante do tipo de capitalismo 

desenvolvido no país, ou seja, um capitalismo que se apresenta como um duplo 

contraditório: uma face moderna e outra atrasada.  

 

Assim, podemos entender porque a concentração fundiária no Brasil tem características 

tão desiguais. Em 2006, havia no Brasil 5.175.489 unidades agropecuárias, das quais 

46.911 propriedades (0,9%), que possuem área igual ou superior a 1.000 hectares, 

ocupavam 146.553.218 hectares (44,41%) de uma área total de 329.941.393 ha. Por 

outro lado, as propriedades com menos de 10 hectares totalizavam 2.477.071 unidades 

(47,86%) e ocupavam uma área de 7.789.607 hectares, ou seja, 2,36% do total. Mais 

dados podem ser encontrados na Tabela 3, a seguir: 

 

Tabela 3 - Distribuição de Terras no Brasil – IBGE/2006 

 

 
Número de Unidades 

Agropecuárias 
Soma da Área (ha) 

Sem terra 255.024 0 

Até 10 hectares (ha) 2.477.071 7.798.607 

Mais de 10 ha a menos de 100 

ha 
1.971.577 62.893.091 

100 ha a menos de 1000 ha 424.906 112.696.478 

Mais de 1000 ha 46.911 146.553.218 

TOTAL 5.175.489 329.941.394 

Fonte: IBGE, Censo Agropecuário 2006. Disponível em: http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/ 

economia/agropecuaria/censoagro/brasil_2006/defaulttab_brasil.shtm 

 

Assim, a lógica contraditória do desenvolvimento capitalista que concentra a terra gera 

também uma exclusão no campo, empurrando as gerações atuais e futuras das parcelas 

mais pobres ao caminho que levará à cidade, onde engrossarão as camadas menos 

favorecidas; à luta pela terra, não para sair dela, mas para nela entrar, ou ainda às 

condições precárias e ilegais de trabalho em outras regiões que não a sua de origem. 

 

Diante deste contexto, nos parece legítimo dizer que mesmo durante a transição 

republicana a camada latifundiária consolidou seus interesses, fundamentados em um 

pacto com o Estado que vetou no Brasil mudanças na estrutura fundiária, promovendo 

assim, a intocabilidade das terras. Sociedade agrária na estrutura e escravocrata na 
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técnica de exploração econômica (FREYRE, 2002), o Brasil, da Colônia à República, 

foi pouco a pouco tecendo valores que constituíram e assentaram as relações sociais que 

encontramos nos dias de hoje e que se fazem presente, sobretudo, no campo. 

 

2.3  Ciclo das Políticas Públicas 

 

Outro ponto a ser discutido neste capítulo é o processo de desenvolvimento das políticas 

públicas a partir de um ciclo que engloba diferentes fases, que, embora sejam divididas 

para uma compreensão mais didática, ocorrem, em geral, de maneira simultânea. Esta 

discussão, além de tornar mais claro o processo de política pública, também nos 

auxiliará a acompanhar a evolução das políticas públicas para erradicação do trabalho 

escravo no próximo capítulo.  

 

A fim de explicitar o que aqui estamos entendendo por políticas públicas, valemo-nos 

do conceito proposto por Saravia (2006, p. 26), no qual elas representam “um fluxo de 

decisões públicas, orientado a manter o equilíbrio social ou a introduzir desequilíbrios 

destinados a modificar essa realidade”. Vários fatores condicionam estas decisões. 

Dentre eles, estão o próprio fluxo, os valores e visões daqueles que adotam ou 

influenciam na decisão e também as reações e transformações que estas decisões 

provocam no tecido social, como uma espécie de ciclo de retroalimentação. Em uma 

perspectiva mais operacional poderíamos dizer que elas constituem: 

 

um sistema de decisões públicas que visa ações ou omissões, preventivas ou 

corretivas, destinadas a manter ou modificar a realidade de um ou vários 

setores da vida social, através da definição de objetivos e estratégias de atuação 

e da alocação dos recursos necessários para atingir os objetivos estabelecidos 

(SARAVIA, 2006, p. 26). 

 

O autor ainda aponta que estes objetivos podem ser diversos, uma vez que guardam os 

interesses dos diversos grupos envolvidos no processo decisório, tornando a política 

pública uma ação de alta complexidade, o que dificulta sua racionalização. A seguir, 

apresentamos o ciclo decisório das políticas, que, aqui, inclui as etapas de formação de 

agenda, formulação e implementação.  
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2.3.1 A Formação de Agenda 

 

Podemos dizer que o primeiro momento no processo de política pública é o da formação 

de agenda, o que significa incluir determinada demanda social na agenda de prioridades 

do poder governamental, dando a esta necessidade o caráter de um problema público e 

tornando-a objeto de discussões na mídia e na vida social. 

 

Muito embora esta fase seja de grande importância, ainda são poucos os estudos que 

abordam esta temática. Kingdon (2006a) explora este processo pré-decisório trazendo 

reflexão sobre porque determinadas questões entram para a pauta do governo e outras, 

no entanto, permanecem sem atenção. Sua concepção de agenda envolve os problemas 

sobre os quais não só os governos dispensam atenção, mas também uma parcela da 

sociedade, que por mais que esteja próxima às autoridades governamentais, está fora do 

governo.  

 

O autor desenvolve três explicações para o estabelecimento das agendas 

governamentais: problemas, políticas e participantes “visíveis”. No primeiro caso, 

começa por diferenciar situações de problemas. As primeiras não chegam a se tornar 

uma prioridade nas agendas políticas e só passam a ser definidas como problemas 

quando há a crença de que algo deva ser feito para mudá-las. Comumente isto acontece 

quando algumas situações problematizam valores importantes, quando são comparadas 

com situações de outros países ou quando a situação se classifica em uma determinada 

categoria que exige maior atitude que outra. Somente após o reconhecimento de uma 

situação como problema é que ela pode se estabelecer como agenda, cabendo-lhe 

inclusive um lugar de destaque, caso se trate de um problema considerado importante. 

 

A segunda explicação se insere no fluxo da política. Transformações no cenário político 

nacional ou internacional, mudanças de governo e novos arranjos partidários trazem 

pressão de diversos grupos de interesse com suas respectivas demandas. Neste sentido, 

a associação entre uma vontade nacional e eleições pode resultar em uma poderosa 

formação de agenda. A terceira explicação se refere aos participantes “visíveis”, ou seja, 

o presidente, seus assessores de primeiro escalão, congressistas importantes, mídia, 

partidos políticos, dentre outros. Um tema levantado por participantes deste grupo tem 

mais chances de entrar para a pauta governamental do que os de outros grupos, já que 
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este núcleo é um poderoso formador de agendas que se utiliza do clássico modelo “de 

cima para baixo” (top down).  

 

A formação de agenda sofre um longo processo que o autor denomina de amaciamento, 

isto é, um demorado período de gestação no qual a proposta é amadurecida e 

aprimorada, anterior à oportunidade de ser incluída nas prioridades do governo. Nesta 

fase, os problemas, as políticas públicas e a política têm dinâmicas particulares. 

Entretanto, em alguns casos, elas podem acontecer de forma conjugada: um problema 

demanda atenção e uma proposta de política pública é oferecida como resposta ou ainda 

uma mudança de governo pode se associar com propostas que estejam consoantes com 

este novo contexto político, definindo os problemas que entrarão na agenda 

(KINGDON, 2006b). 

 

2.3.2   Formulação 

 

Após o momento de reconhecimento de que algo precisa ser feito para dar conta de um 

problema, do diagnóstico deste problema e do estabelecimento das relações de causas e 

efeitos de sua ocorrência, vem uma fase de maior complexidade que é a busca de 

soluções para o problema , centrada na definição de objetivos e na escolha dentre as 

alternativas que surgiram (MONTEIRO, 2006; SUBIRATS, 1992). Isto inclui a seleção 

e especificação da alternativa mais conveniente, explicitando a decisão adotada e 

definido seu marco jurídico, administrativo e financeiro (SARAVIA, 2006). A 

formulação da política pública é a fase do processo decisório propriamente dito e 

implica não só o contexto da política, ou seja, as demandas, o apoio e os recursos 

disponíveis, mas também as percepções e escolhas de seus atores (SAASA, 2006). 

 

Monteiro (2006) destaca que o desenvolvimento de soluções é onde se concentra boa 

parte do tempo e dos recursos humanos e materiais do processo decisório. Inicialmente, 

tenta-se buscar soluções, isto é, encontrar políticas já existentes em circunstâncias 

semelhantes para aplicá-las ao problema em questão. Entretanto, como nem sempre isto 

é possível, é necessário criar soluções políticas especificamente para o problema que foi 

diagnosticado. Importante ressaltar que esta criação não precisa ser necessariamente 

inovadora, podendo ser algo incremental que se limite a adaptar uma solução já 

disponível.  
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Ainda assim, Subirats (1992) aponta que por mais que haja solução do problema, poderá 

não haver uma melhora da situação, já que há sempre efeitos indesejáveis provocados 

pelas políticas.  O autor também argumenta que o processo de tomada de decisões deve 

estar claramente relacionado com a definição do problema, uma vez que existem 

diversas possibilidades errôneas para tentar solucioná-lo e outras mais adequadas, que 

serão melhor visualizadas quando esta ligação se estabelece de forma mais direta.  

 

O processo de tomada de decisões pode ser considerado um processo plural, no qual os 

diferentes grupos envolvidos possuem distintos níveis de poder, recursos e atuação, 

influenciando em diversos graus a decisão. Assim, o processo decisório se caracteriza 

por um misto de cooperação e conflito, no qual as decisões que afetam as políticas 

permitem colocar em evidência a interação entre os atores, suas características e como 

eles influenciam os resultados que derivam dessas decisões (SUBIRATS, 1992). 

 

A escolha ou seleção de uma política dentre as alternativas apresentadas é a fase final 

do processo de formulação e funciona como um peneiramento que busca eliminar as 

políticas mais inviáveis, muitas vezes do ponto de vista eleitoral do governo. Nesta 

etapa, as políticas estão mais sujeitas não só aos critérios analíticos, mas também às 

barganhas políticas, já que são mais formalmente reconhecidas. A autorização da 

política, que em geral se dá a partir de tramitação legislativa, torna mais claro para os 

formuladores (policy makers) e para a sociedade, em geral, não só a política, mas 

também os interesses em torno dela, os critérios de decisão utilizados e seus 

mecanismos de operacionalização (MONTEIRO, 2006).  

 

Quando o processo de formulação da política pública inclui poucos interesses, há a 

tendência de se privilegiar interesses privados e de canalizar as demandas basicamente 

para grupos de interesse já institucionalizados. Já quando o processo de formulação 

inclui um leque maior de interesses, a tendência é que a política privilegie os interesses 

públicos, dado a impossibilidade de se dividir no atendimento a diferentes interesses 

privados. Todavia, para além da multiplicidade de interesses, é importante saber qual a 

natureza destes: se são públicos ou privados. Isto porque se houver diversidade de 

interesses, porém predominantemente privados, há um facilitamento no atendimento às 

demandas de grupos mais fortes, seja no nível político ou econômico, em detrimento 
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dos interesses públicos, como é comum nos países capitalistas periféricos (LOBATO, 

2006). 

 

2.3.3  Implementação  

 

O surgimento de estudos sobre implementação representou um grande avanço na análise 

das políticas públicas, uma vez que veio complementar os trabalhos sobre formulação, 

que até o final dos anos 70 eram os mais desenvolvidos (HILL, 2006). A ênfase na 

distinção entre os processos de formulação e de implementação levou a um 

entendimento de que estes procedimentos podem ser separadamente estudados e 

realizados, reforçando a ideia de que alguns atores são responsáveis pela tomada de 

decisão, ao passo que outros ficam a cargo da execução das políticas que foram 

decididas, correndo o risco de serem responsabilizados nos casos em que os objetivos 

fracassam.  

 

Ao contrário de uma visão normativa e racional (top down), sobre como o processo 

divido em etapas deva ser, torna-se mais relevante buscar uma definição que comporte 

melhor a complexidade e a dinâmica das relações entre os atores que implementarão as 

políticas, aqueles de quem as políticas dependem e também aqueles que serão afetados 

por elas. Desta forma, um modelo centrado nas ações, ou “de baixo pra cima” (bottom-

up) seria mais razoável para tentar identificar com mais clareza as influências que estão 

em jogo nesse processo. Todavia, cabe dizer que estas abordagens, além de serem 

consideradas isoladamente, também podem ser integradas, dependendo dos objetivos da 

política (HILL, 2006). 

 

O autor ressalta que, comumente, dois pontos são fundamentais no decorrer do processo 

de implementação. Um é o fato do processo da política variar muito quando há uma 

prescrição de regras sobre elas, com instruções claras e bem definidas, o que permite 

facilmente a identificação de falhas na implementação. Como consequência, quando não 

há uma estrutura de regras tão bem formada, os limites da implementação tendem a se 

tornarem mais difíceis de serem visualizados. O outro ponto é a importância das 

variações na estrutura administrativa em que ocorre o processo de implementação, dado 

que arranjos mais complexos e descentralizados tendem para uma visão menos rígida e 

vertical da implementação, apontando para um contexto de confiança entre os atores. 
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Assim, como a implementação envolve uma complexidade de interações intra e 

interorganizacionais, é necessário atentar para o processo de negociação entres os 

atores, uma vez que estes podem ser autônomos, o que torna a delegação vertical ainda 

menos apropriada.      

 

Sabemos que na prática os processos de formulação e implementação não estão 

rigidamente distintos e ocorrem de modo confuso (HILL, 2006; CARVALHO, 2003). 

Contudo, é forte o pressuposto de que o ato de implementar depende de um ato anterior, 

isto é, de uma formulação daquilo que precisa ser realizado. Isto não significa 

necessariamente que os atores envolvidos na formulação estão em uma posição 

hierárquica superior aos implementadores, mas sim que há uma anterioridade intrínseca 

ao processo de implementação, já que implementar é um verbo que exige um objeto 

(HILL, 2006). 

 

Apesar desta anterioridade, Hill (2006) aponta que é difícil identificar onde termina a 

formulação de políticas e onde começa a implementação. Isto porque algumas questões 

fundamentais para se determinar a política que está sendo formulada podem ser 

deixadas para o processo de implementação, por diversos motivos, tais como: 

impossibilidade de resolução de conflitos durante a formulação; necessidade de permitir 

que as decisões-chave sejam tomadas somente após a disponibilidade dos fatos para os 

implementadores; crença de que estes estão melhor preparados que outros para tomar 

estas decisões; dentre outros. Assim, podemos concluir que o processo de formulação 

frequentemente se estende à etapa de implementação, constituindo um processo de ida e 

volta entre políticas e ações. 

 

Este processo de ida e volta entre políticas e ações é uma das características mais 

marcantes do processo de constituição das políticas públicas e engloba todas as fases do 

ciclo. Importante destacar que esse ciclo também abrange a fase de avaliação das 

políticas públicas, atualmente um campo que tem se desenvolvido bastante. Contudo, 

como nosso foco de estudo são os processos de formulação e implementação das 

políticas não iremos abordar esse estágio no presente trabalho. 
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2.4  Análise das Políticas Públicas por meio da Formação de Redes Pessoais, 

Sociais e Políticas 

 

Após ver como se desenvolve o ciclo das políticas, o último ponto a ser abordado neste 

capítulo são alguns dos padrões de formação de relações e intermediação de interesses 

entre Estado e sociedade, isto é, redes pessoais, políticas e sociais que influenciam os 

processos de elaboração e implementação das políticas públicas.  O estudo das redes 

sociais nos processos de políticas públicas tem sido um campo desenvolvido a partir do 

diálogo entre Ciência Política, Economia, Sociologia e Antropologia, que 

problematizam as questões políticas que complexificaram a análise das políticas 

públicas, uma vez que formaram um tecido social de lógica particular, no qual 

interagem atores estatais e não estatais. São exemplos dessa literatura as teorias de 

relações de patronagem e clientelismo e as abordagens das redes de política, as quais 

apresentamos a seguir.  

 

 

2.4.1  Patronagem e Clientelismo 

 

Em geral, as leituras pluralistas e elitistas que tratam das questões políticas nas políticas 

públicas interpretam-nas como um desvio do que, normativamente, deveria se constituir 

uma análise dessas políticas. Entretanto, alguns enfoques abordam estas questões de 

modo a desenvolver bases analíticas para a sua compreensão, ressaltando a importância 

das relações pessoais, sociais e políticas da patronagem e do clientelismo para o 

entendimento da relação entre Estado e sociedade, sobretudo no que se refere ao 

processo de elaboração e implementação de políticas públicas.   

 

Consideradas como um fenômeno político e social presente em quase todas as fases das 

políticas públicas, em todos os níveis de governo (federal, estadual e municipal) e em 

todos os poderes públicos (Executivo, Legislativo e Judiciário), as relações de 

clientelismo e patronagem têm sido vistas como uma variável relevante em modelos não 

só de análise, mas também de avaliação de políticas. Essas relações caracterizam-se por 

sua assimetria, por serem relações pessoais, por se constituírem pela troca de serviços e 

bens e por seu conteúdo moral, que envolve honra entre os parceiros. Dessa forma, não 
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podem ser entendidas como relações puramente econômicas, uma vez que os interesses 

não podem ser reduzidos a uma perspectiva puramente materialista (ROMANO, 2009). 

 

A noção de patronagem, comumente utilizada na Antropologia, dá ênfase ao conteúdo e 

dinâmica das relações patrão/ cliente, analisando como as relações entre pessoas de 

níveis desiguais de autoridade e ligadas por laços de interesse e/ou amizade são 

manipuladas para que estas possam alcançar seus fins. O clientelismo, por sua vez, 

priorizado na Ciência Política, é um conceito utilizado, no âmbito dos sistemas 

políticos, para estudar a relação específica entre partidos e eleitores ou o padrão de 

relações entre o Estado e a sociedade que se manifesta nas políticas públicas. De um 

modo ou de outro, as relações clientelísticas são compreendidas como um mecanismo 

do Estado para atender demandas específicas de grupos de interesse, de forma a integrá-

los no sistema político, ou seja, cooptá-los. Cabe destacar também que a política do 

favor, típica da clientela, é uma relação que se dá entre todos aqueles que dependem do 

Estado, desde eleitores pobres até as elites políticas ou econômicas (ROMANO, 2009; 

MARTINS, 1994).  

 

Originalmente, o clientelismo foi associado às análises das sociedades rurais, nas quais 

significava uma relação pessoal específica entre camponeses e patrões. Essa relação era 

marcada pela desigualdade, uma vez que os camponeses não possuíam terra e viviam 

em condições de escassez, subordinando-se aos patrões em troca de proteção e 

oferecendo lealdade política por meio de laços de compadrio. O patrão é quem mantinha 

contato com o mundo exterior e detinha comando sobre recursos políticos internos e 

externos à comunidade, dos quais dependiam o camponês ou o cliente. Habitualmente, 

os estudos sobre patronagem e clientelismo tratam essas relações como um resquício do 

passado, como persistências de uma sociedade de origem colonial que se opõe a um 

modelo moderno, no qual o Estado continuaria permeável às demandas tradicionais 

(MARTINS, 1994). A identificação do clientelismo com regiões subdesenvolvidas do 

ponto de vista social, econômico e político provoca certa associação com o mundo rural 

ou com pequenas comunidades, contudo ele não se restringe somente a esse sistema.  

 

Essa associação, talvez possa ser explicada porque o sistema de trocas do clientelismo é 

diferente do sistema de trocas do capitalismo moderno. Nunes (2003) aponta que neste 

último sistema as trocas são específicas, ocorrem de maneira impessoal, não incluem 
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expectativas de relações pessoais futuras, nem dependem de relações anteriores, uma 

vez que o mercado é livre. Já as trocas clientelísticas são generalizadas e levam em 

consideração as características pessoais dos envolvidos, incluindo promessas e 

expectativas de retornos futuros. Todavia, o autor ressalta que, embora pareça 

contraditório, as mesmas não são incompatíveis e podem acontecer de modo simultâneo 

em diversos contextos: rurais, urbanos, políticos, econômicos, capitalistas ou socialistas. 

Assim, o clientelismo não pode ser entendido como um resíduo da sociedade 

tradicional, como uma peça que não se encaixa na sociedade contemporânea, mas como 

um forte suporte de legitimidade política e uma combinação particular.  

 

Conforme vimos no capítulo anterior, o aprofundamento capitalista no Brasil ocorreu de 

um modo diferente dos países industrializados centrais, criando diversas instituições em 

um período curto de tempo e abrindo espaço para uma multiplicidade de grupos de 

interesses. No entanto, as relações de patronagem e, sobretudo, a de clientelismo, 

associadas ao atraso, tradição e subdesenvolvimento, não desapareceram, mas 

continuaram a ser aspectos importantes no sistema político brasileiro, dado que no 

capitalismo periférico não há uma transição do tradicionalismo para o capitalismo 

moderno, mas sim uma combinação específica e duradoura de elementos de ambos os 

sistemas. A relação diática entre patrão e cliente no sistema tradicional, se transforma 

em redes mais extensas no contexto capitalista periférico, podendo abranger estruturas 

nas quais diversos clientes se relacionam a um mesmo patrão ou nas quais 

representantes desses grupos de clientes se relacionam com atores de hierarquias mais 

altas (NUNES, 2003).  

 

Com a modernização capitalista, foi criado um sistema institucional multifacetado que 

opera com diversas “gramáticas” ou padrões institucionalizados de relações entre 

Estado e sociedade, a saber: clientelismo, corporativismo, insulamento burocrático e 

universalismo de procedimentos. Cada um desses padrões teve sua função no contexto 

modernizador. O clientelismo e o corporativismo serviram como mecanismos de 

legitimidade política, o insulamento burocrático foi a forma pela qual a alta 

tecnoburocracia e o empresariado promoveram o desenvolvimento e, por fim, o 

universalismo de procedimentos foi a consolidação gradual de um sistema burocrático 

reacional-legal, eventualmente democrático. Estas gramáticas se desenvolveram e se 
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combinaram de forma desigual e contraditória durante o processo de modernização e de 

certa forma ainda estão presentes até os dias de hoje. (NUNES, 2003). 

 

Dentro do contexto capitalista, o clientelismo pôde oferecer, por meio de suas redes 

pessoais, instrumentos para que as classes mais populares pudessem expressar e 

representar suas demandas junto ao poder público, funcionando como uma gramática 

para as relações de não-mercado entre classes de grupos de representação. Sua lógica de 

trocas generalizadas se ampliou para associações, instituições e partidos políticos, 

agências públicas, dentre outros, entrelaçando em nosso sistema capitalista trocas 

específicas e generalizadas e marcando fortemente as próprias instituições estatais pelo 

processo de troca de favores. Nesse sentido, observamos no país que a esfera da vida 

social não se subordinou a uma lógica econômica, como aconteceu nos países 

capitalistas centrais, mas permaneceu enfatizada pela valorização do aspecto familiar e 

dos laços de parentesco, fortalecendo um padrão personalista de relação, característico 

do clientelismo, que se choca, por exemplo, com a impessoalidade do universalismo de 

procedimentos, embora ocorram de maneira simultânea (NUNES, 2003). Essa 

propensão a um padrão personalista e ao uso da autoridade pessoal no caso brasileiro foi 

amplamente analisada por Roberto da Matta (1997). Para este autor, a hierarquia de 

nossa estrutura social está fundamentada em uma intimidade social. As relações até 

começam pautadas por um eixo mais formal ou de trabalho, mas em seguida adquirem 

um cunho pessoal. Assim, ao se somar as relações de trabalho aos laços pessoais 

regidos por valores como intimidade, consideração, favor e respeito, dentre outros, abre-

se múltiplas possibilidades para a continuidade das posições hierárquicas, o que é 

necessário para a consolidação do clientelismo.   

 

Nunes (2003) também aponta que o clientelismo está fundado em um padrão – ou 

gramática – informal de relações entre os indivíduos, transpassando as fronteiras de 

categorias profissionais, de grupos ou de classes sociais e organizando verticalmente a 

sociedade. Assim, ele seria um fluxo de recursos materiais e de intermediação de 

interesses no qual não há número fixo de unidades constitutivas, sendo estas 

conformadas por agrupamentos, pirâmides ou redes calcadas em relações pessoais e na 

troca generalizada. Essas unidades concorrem entre si para conseguir recursos dentro de 

um mesmo espaço e sua lógica de participação ocorre sem que haja uma regulação 

formal ou jurídica estabelecida, baseando-se no consentimento individual.   
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No contexto das políticas públicas, a patronagem e o clientelismo podem ser entendidos 

como uma forma hierarquizada de representação de interesses e de negociação de 

demandas, com foco no intercâmbio entre clientes que demandam e patrões que 

possuem poder de influência no cenário estatal, podendo se manifestar tanto no nível 

local quanto no nacional. Não devem ser compreendidas, contudo, como relações 

presentes apenas nas políticas distributivas, mas também nas políticas regulatórias. 

Essas relações serão tão mais fortes em uma política pública quanto mais concentrado 

for o processo decisório, mais alta for a hierarquia e a dificuldade de acesso, mais 

desconcentrado for o padrão de demanda e mais baixo for o padrão de competição entre 

os grupos demandantes (ROMANO, 2009).  

 

 

2.4.2  Redes de Políticas 

 

Além das relações de patronagem e clientelismo, outra abordagem para entender as 

relações de intermediação de interesses entre Estado e sociedade em torno de 

determinantes políticos e sociais das políticas públicas são as redes de políticas, que 

criaram novos arranjos institucionais entre os atores públicos e privados. 

 

As mudanças ocorridas principalmente a partir dos anos 70 devido a crises econômicas, 

globalização e aumento do grau de complexidade da sociedade, tornaram o Estado 

fragmentado e com baixo nível de governabilidade, colocando à prova seu tradicional 

modo hierárquico de organização. Nesse contexto de reconstrução estatal se 

multiplicaram os atores privados nas ações públicas, corroendo ainda mais as fronteiras 

entre público e privado e abrindo espaço para a proliferação de diversas redes. Não se 

trata, contudo, de uma emergência em prol da eficiência da ação pública de modo a 

desconsiderar a questão política dessa ação, mas sim uma reorientação na dinâmica de 

interação entre Estado e sociedade, possibilitando novas formas de coordenação da ação 

pública. 

 

O termo redes não é exclusividade das relações intergovernamentais. Também é 

utilizado por disciplinas como psicologia social, sociologia e administração de 

empresas, com significados diferentes em cada uma delas. Contudo, segundo Börzel 
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(1997), todas elas guardam um entendimento compartilhado de que as redes podem ser 

vistas como um conjunto de relações mais ou menos estáveis, de natureza não 

hierárquica e não dependente, que ligam uma variedade de atores com interesses e 

metas em comum em relação a uma política e que trocam recursos para alcançar estes 

objetivos, adotando a cooperação como a melhor maneira para garantir os resultados 

almejados. 

 

Todavia, mesmo que tomemos o conceito de redes somente no campo das relações 

intergovernamentais, ainda encontraremos algumas discordâncias. Börzel (1997) 

assevera que não há consenso no que se refere à definição do termo, que pode ser 

aplicado como uma metáfora para designar o envolvimento de um grande número de 

atores na elaboração de uma política pública, como uma ferramenta analítica de grande 

valia para estudar as relações entre atores e governo ou ainda como um método 

quantitativo ou qualitativo para analisar a estrutura social. Também não há consenso 

sobre o fato das redes serem apenas uma modelo para analisar as políticas ou se seu 

conceito detém algum poder teórico. 

 

De todo modo, valemo-nos do conceito de Mandell (1999) para delimitar o que aqui 

estamos entendendo por redes. Trata-se de um fenômeno social que emerge a partir da 

dinâmica de interação entre os atores e a estrutura que resulta a partir dessa relação, 

caracterizando-se como o resultado de uma cooperação relativamente estável, não-

hierárquica entre organizações que se relacionam, negociam, trocam recursos e 

compartilham de certa forma interesses e normas. A análise das redes aponta para a 

continuidade das relações entre os grupos de interesse e os setores do governo no 

processo de intermediação de interesses, recuperando principalmente a importância dos 

atores coletivos ao invés da centralidade nos atores individuais. Isso coloca no mesmo 

plano analítico os atores estatais e os não estatais, fazendo com que o Estado seja 

analisado da mesma maneira que os demais atores, ou seja, não como uma entidade 

abstrata e homogênea, mas como órgãos concretos que diferem entre si em suas 

funções, estratégias, objetivos, trazendo o conflito e a fragmentação para o interior do 

Estado (HASSENTEUFEL, 1995).   

 

O modo de compreensão da interação entre os atores é fundamental para a análise do 

funcionamento de uma rede. Esta relação pode ser explicada pela lógica do interesse 
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sobre os recursos distribuídos, pela existência de um interesse em comum ou pelo 

compartilhamento de valores. Contudo, há também um fator explicativo importante que 

é a troca fundada no consenso e na ordem social, que permite a articulação e a 

estabilidade no médio e longo prazo. Esta troca, ou intercâmbio político, contribui para 

analisar a interdependência entre os atores governamentais e não governamentais. Os 

atores estatais, através deste intercâmbio, podem aumentar sua capacidade de ação e 

facilitar tanto a implementação de uma decisão pública quanto sua própria legitimação 

perante os demais atores, ao contar com maior organização, representação e meios de 

ação. Já os atores não estatais reforçam sua capacidade de ação pública na medida em 

que, neste intercâmbio, consolidam institucionalmente certos grupos de representação 

na implementação de decisões públicas. Neste sentido, o intercâmbio é positivo uma 

vez que o Estado torna suas decisões mais eficazes e os grupos reforçam sua atuação 

junto a este (HASSENTEUFEL, 1995).   

 

Fleury e Ouverney (2007), após análise da literatura internacional, apontam para quatro 

abordagens principais sobre redes, muito estudadas nos anos 90 no contexto da 

reconstrução do Estado e que envolvem fatores intra e interorganizacionais. 

 

- Estruturas interorganizacionais em arranjos de provisão de bens e serviços: 

 

Nesta abordagem o conceito de redes é visto como novos arranjos interorganizacionais 

de prestação de serviços resultantes de sistemas descentralizados, abrangendo atores 

governamentais e não-governamentais, principalmente no que se refere aos sistemas de 

proteção social. Este arranjo tenta dar conta da fragmentação causada pela transferência 

das funções sociais do Estado a outros setores, principalmente ao setor privado, que 

tende a causar a desintegração e falta de coordenação dos serviços. Neste sentido, um 

dos aspectos fundamentais da rede é desenvolver estruturas de articulação a fim de 

oferecer uma racionalidade sistêmica.  

 

Todavia, estas estruturas de articulação não são suficientes para garantir a presença dos 

elementos institucionais da rede, ou seja, a autonomia dos atores, a interdependência 

entre eles e os padrões estáveis de relacionamento.  
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- Modelos de cooperação e coordenação do ciclo de políticas públicas: 

 

Esta perspectiva entende a rede como sistemas de centros decisórios, internos e externos 

ao Estado e que estão subjacentes às políticas públicas. Devido a uma diversidade de 

fatores no cenário socioeconômico e político, tais como o fortalecimento da democracia 

deliberativa, a globalização econômica, a especialização do conhecimento, a 

descentralização político-administrativa, dentre outros, o Estado foi perdendo não só sua 

capacidade de centralizar os processos de elaboração e execução das políticas, como 

também o controle das instâncias decisórias. Entretanto, essa descentralização que 

ocorre no processo decisório acaba por produzir incertezas que podem comprometer 

tanto a organização do trabalho coletivo quanto a interdependência entre os atores. Em 

função disto, torna-se necessário a construção de instâncias coletivas de estratégia para 

maior integração, já que a ação individual dos atores não garante racionalidade 

sistêmica à rede. 

 

- Formas de intermediação de interesses entre Estado e sociedade civil 

 

Esta visão nasce como uma alternativa aos modelos pluralistas e corporativistas de 

intermediação de interesses entre Estado e sociedade civil que apregoavam, 

respectivamente, uma organização hierárquica e monopolizada desses grupos e um 

baixo nível de agregação entre os atores. A organização em rede supõe justamente o 

contrário: uma configuração horizontalizada e coesa na qual haja convergência de 

interesses e troca de recursos entre os grupos de interesse e o Estado. 

 

Um dos principais pressupostos desta abordagem é que os padrões de relacionamento e 

de interação dos grupos de interesse têm relação causal com os resultados das políticas 

para aquela área, podendo influenciar ou mesmo determinar as ações do Estado. 

Destacam-se aqui os estudos britânicos, principalmente os de Marsh e Rhodes (1992) 

que desenvolveram a ideia de que uma rede de políticas, em especial uma comunidade 

política, atua sobre a agenda e sobre os resultados de uma política.  

 

Levando em consideração que a articulação dos grupos de interesse pode afetar o 

resultado das políticas públicas, é preciso não só que essa interação se sustente, mas 

também que ela seja equitativa em termos de representatividade para que não ponha 
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obstáculos à participação de alguns atores. Neste sentido, é importante que haja espaços 

internos de pactuação para que o poder possa ser compartilhado e, assim, o processo de 

institucionalização da rede não seja comprometido.  

   

- Modelos de governança democrática 

 

Esta abordagem tem como pressuposto principal o processo de transformação dos 

sistemas políticos das democracias contemporâneas, nas quais o poder é cada vez mais 

descentralizado das mãos do Estado, colocando em xeque as formas tradicionais de 

exercer autoridade na organização de interesses. Portanto, pretende-se aqui que a ideia 

de redes esteja associada às relações específicas entre atores estatais e não-estatais, por 

intermédio de dispositivos que permitam o exercício de uma governança democrática, 

que se constitui como uma coordenação social alternativa às leis de mercado e às 

hierarquias sociais. 

 

O modelo de governança, assim como o de intermediação de interesses, também 

concebe as redes atentando para as relações de mobilização de recursos entre atores 

governamentais e não-governamentais, mas se difere deste por entender as redes de 

políticas apenas como uma maneira particular de interação entre Estado e outros atores 

em processos de políticas públicas coordenadas de forma não hierarquizada. Na 

abordagem anterior, este conceito pode ser aplicado a qualquer tipo de relação público-

privado. 

 

Neste contexto, emergem clusters constituídos por atores governamentais e não-

governamentais, sejam estes privados ou sociais, desenvolvendo relações de 

interdependência e intercâmbio de recursos, compondo o ambiente de relações externas 

à rede. Assim, é importante para a integração desta que se desenvolvam canais externos 

de articulação a partir da convergência de objetivos de seus membros.  

 

A explicação das políticas públicas a partir da análise das redes tende a ser feita de 

forma a considerar a mudança nas políticas através das mudanças das redes. Marsh e 

Rhodes (1992) asseveram que as redes não possuem grande poder explicativo em 

relação à mudança nas políticas. Fatores como alterações econômicas, mudanças 

político-partidárias, dentre outros teriam maior influência sobre elas. Já Hassenteufel 
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(1995) afirma que as redes possuem sim considerável poder explicativo perante as 

políticas, uma vez que a compreensão de como a mudança na agenda governamental 

pode levar a novas ações públicas requer o entendimento das especificidades das redes. 

Assim, quando a rede dominante em uma política se tratar, por exemplo, de uma rede 

fechada e estabilizada, a tendência é que haja uma inibição para a mudança na ação 

pública. 

 

Após diversos estudos e debates sobre o tema, um modelo que se consolidou na 

literatura britânica foi a tipologia proposta por Marsh e Rhodes (1992), baseada na 

abordagem de intermediação de interesses, apresentada anteriormente, que analisa como 

as redes podem ter efeitos sobre o resultado das políticas públicas. Segundo Marsh 

(1998a) trata-se de uma análise de nível médio (mezo-level) que lida com padrões de 

intermediação de grupos de interesses em redes de políticas. Difere-se de uma análise de 

nível macro, que lida com estruturas e processos amplos de governo dentro dos quais a 

rede opera e de uma análise de nível micro, que foca ações individuais e decisões de 

atores dentro da rede.  

 

Esta tipologia se baseia em um continuum entre tipos ideais de comunidade política 

(policy community) e de rede específicas (issue network), no qual as redes de políticas 

(policy networks) estão inseridas. Estes tipos ideais são diferenciados a partir de 

elementos como composição, integração, recurso e poder. As comunidades políticas são 

definidas como redes coesas, constituídas por poucos atores, mas com alto nível de 

interação, consenso e compartilhamento de valores, nas quais o processo de tomada de 

decisões se dá por meio de um conjunto de diferentes segmentos de representantes do 

governo e de grupos de representação que, em geral, são impenetráveis a outros atores. 

Os membros possuem recursos e estabelecem relações de intercâmbio entre si, o que 

não significa que todos sejam beneficiados no mesmo nível, mas sim que esta troca tem 

um resultado positivo. As redes específicas, ao contrário, se caracterizam por serem 

mais desagregadas e formadas por uma grande quantidade de atores que não possuem 

valores em comum, além de um alto grau de rotatividade entre os seus membros. Em 

outras palavras, são redes de comunicação entre todos os atores interessados em uma 

determinada ação política, nas quais o conflito está mais presente que o consenso, as 

relações são mais consultivas que negociadas, a distribuição do poder é desigual e a 

posse e acesso aos recursos são escassos. Para os autores, qualquer política, seja de que 
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área for, pode ser alocada em algum ponto deste continuum. O quadro a seguir mostra 

de forma mais detalhada essa tipologia: 

 

Quadro 2 – Tipos de Rede de Políticas: Comunidade Política e Redes Específicas  

 

Dimensão Comunidade Política Redes Específicas 

Composição 

Número de participantes 

Número bastante limitado; 

alguns grupos são 

conscientemente excluídos 

Grande 

Tipo de Interesses 
Interesses predominantemente 

econômicos e/ou profissionais 
Engloba uma gama de interesses 

Integração 

Frequência de interação 

Frequente, de alta qualidade, 

interação de todos os grupos em 

todas as questões relativas aos 

problemas da política 

Contato flutuante em frequência 

e intensidade 

Continuidade 

Composição, valores e 

resultados perduram com o 

tempo 

Acessos são significativamente 

flutuantes 

Consenso 

Todos os participantes 

compartilham valores básicos e 

aceitam a legitimidade dos 

resultados 

Existe alguma concordância, 

contudo os conflitos estão 

sempre presentes 

Recursos 

Distribuição de recursos 

dentro da rede 

Todos os participantes possuem 

recursos; a relação básica é a de 

intercâmbio de recursos 

Alguns participantes possuem 

recursos, mas são limitados; a 

relação básica é a de consulta 

Distribuição de recursos 

dentro das organizações 

participantes 

Hierárquica; líderes podem 

distribuir os membros 

Variada; a distribuição e a 

capacidade de regular os 

membros é variada 

Poder 

Poder 

Há um balanceamento de poder 

entre os membros. Apesar de um 

grupo poder dominar, isto é visto 

como um jogo de soma positiva 

se a comunidade persistir 

Poderes desiguais, refletindo 

recursos e acesso desiguais. É 

um jogo de soma zero 

Fonte: Marsh e Rhodes, 1992. 
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Este modelo revela o quanto os grupos de interesse podem diferir no que se refere à 

composição, integração, recursos e poder e, consequentemente, em sua capacidade de 

influência nos processos estatais, podendo representar uma desigualdade de 

representação junto ao Estado e diferentes atuações e influências na ação pública.  

 

Apesar de sua abrangência no que tange à dinâmica dos diferentes atores, a análise das 

redes também apresenta algumas limitações na compreensão do processo de ação 

pública. Para Hassenteufel (1995), uma delas é que este tipo de análise não seria 

indicado para todas as fases da política pública, pois apesar de ser relevante para 

compreender o processo de decisão e o início da implementação, não podemos dizer o 

mesmo para a fase de introdução do problema na agenda governamental. Outro limite é 

que esta abordagem pode não ser a mais recomendada para algumas políticas públicas, 

como, por exemplo, as que possuem atores coletivos com baixa organização ou nas 

quais as ações são predominantemente pontuais ou mesmo simbólicas. Um terceiro 

ponto para o autor é a ênfase demasiada na interdependência e no compartilhamento de 

valores, que tende a escamotear os conflitos internos do setor e que poderiam ser 

importantes para a análise. Por último, ele ressalta que há uma tendência a 

supervalorizar os setores de ação pública de forma particularizada, desconsiderando a 

interdependência entre os mesmos. Nesse ponto, ao se centrar em um setor e 

negligenciar as relações entre as diferentes redes de políticas, não são questionados 

problemas mais gerais da política pública, como a distribuição de poder na sociedade ou 

o sentido da ação estatal. 

 

Já Marsh e Rhodes (1992) apontam como limite o fato das redes de políticas serem 

conceitos de nível médio nos modelos, o que abre a possibilidade para diversas 

interpretações, abordagens e enfoques. Portanto, é preciso atentar para que perspectiva 

se está apontando ao explicar por meio das redes as mudanças e as continuidades nas 

políticas públicas. Marsh (1998b), apesar de considerar a perspectiva das redes políticas 

mais ampla que outros modelos, sugere que é necessário integrar este conceito com 

outras abordagens próximas e atentar para a relação entre as diversas redes que se 

formam, além de conciliar as perspectivas que focam a dimensão estrutural com aquelas 

que estudam a dinâmica das redes. 
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Contudo, mesmo com as limitações apontadas, consideramos que esta abordagem 

apresenta avanços consideráveis nos estudos das políticas públicas, principalmente por 

ressaltar, na complexidade do contexto atual, importantes questões políticas nos 

processos de elaboração e implementação das políticas.  

 

 

2.5  Abordagens de Políticas Públicas nas Políticas Agrícolas Brasileiras 

 

Já vimos como se formam alguns padrões de relações e intermediação de interesses 

entre Estado e sociedade, que podem influenciar o processo de políticas públicas. Agora 

veremos como esses padrões de relações pessoais entre Estado e sociedade, 

influenciaram ao longo do tempo, dentre outros processos, a constituição de políticas 

públicas agrárias brasileiras, em especial as redistributivas, como, por exemplo, as que 

se referem à reforma agrária. 

 

No Brasil, o padrão das relações entre Estado e sociedade faz com que os processos de 

formulação e implantação de políticas públicas estejam centralizados nas agências 

governamentais, mas sejam consolidados por padrões variados de relações pessoais e 

sociais, de modo que as fronteiras entre agências governamentais e interesses privados 

sejam mais permeáveis. Isto é possível porque no nosso caso a institucionalização de 

procedimentos e organizações é ainda frágil, o que facilita que a intermediação de 

interesses ocorra sem grandes constrangimentos (ROMANO, 2009). 

 

Até 1930, durante a República Velha, as relações clientelísticas pesavam fortemente na 

decisão de ações públicas. Não havia condições para o surgimento de um setor público 

agrícola atuante, já que as medidas governamentais, centradas exclusivamente no 

atendimento das demandas das oligarquias agrárias, ficavam a cargo da própria 

Presidência da República, deixando o Ministério da Agricultura sem maiores atribuições 

e poder de atuação. Assim, não havia uma política agrícola global que envolvesse 

governo central e governos estaduais, com exceção para o café e o açúcar, ficando as 

alocações de recursos, desta maneira, a cargo das relações pessoais e laços de lealdade 

com a Presidência da República (ROMANO, 2009).  
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A partir do Estado Novo, com o projeto de modernização urbano-industrial, novas 

estruturas foram criadas na esfera da administração direta e indireta, relacionadas aos 

projetos de avanço e acúmulo do capital industrial (DRAIBE, 1985). A partir daí, 

algumas mudanças começaram a ocorrer nas políticas de agricultura, principalmente no 

sentido de fortalecer um amplo setor público rural, porém sem muita qualidade, focando 

em políticas de fomento agrícola por produtos e/ou regiões. Foi durante este período, 

mas principalmente a partir dos anos 50, que começaram a se configurar dois grupos 

dentro da tecnoburocracia: os “condutores da modernização” e os “administradores da 

agricultura”. Os primeiros viam a agricultura como um instrumento na estratégia de 

desenvolvimento urbano-comercial somente na medida em que havia crises no setor ou 

quando esta afetava os processos de modernização industrial e eram conformados por 

burocratas de segundo escalão dos Ministérios do Planejamento e Fazenda, diretores e 

técnicos do Banco Central, BNDES e Banco do Brasil, além de dirigentes de alto nível 

de empresas e agências controladas pelo Estado. Já os segundos, os “administradores da 

agricultura”, estavam preocupados com o crescimento e a modernização do setor e eram 

formados por burocratas do Ministério da Agricultura, de empresas públicas, autarquias 

a agências variadas, mas ligadas à agricultura (ROMANO, 2009).  

 

Nesse contexto, podemos dizer que o Estado avança em seu processo de modernização 

inscrevendo em seus próprios aparelhos diversos interesses sociais, que se 

transfiguraram em interesses nacionais, constituindo, dessa forma, o substrato para as 

políticas estatais. Por se tratarem de interesses diferentes, mas igualmente 

materializados na estrutura do Estado, há, por consequência, contradições básicas. 

Todavia, como o processo de industrialização tinha uma natureza capitalista, havia uma 

presença estatal mais forte na formação de estruturas econômicas (DRAIBE, 1985), no 

caso, nas burocracias onde estavam inseridos os “condutores da modernização”.  

 

Por diversas vezes, as divergências de concepções e objetivos entre os grupos dos 

“condutores da modernização” e dos “administradores da agricultura” levaram a 

conflitos nos processos de formulação e implementação das políticas, tornando estas em 

algumas ocasiões contraditórias e incompatíveis. Por outro lado, em alguns momentos, 

poderia haver complementação de esforços entre os dois grupos, levando a um melhor 

desempenho das políticas do setor. De todo modo, os “condutores da modernização”, 

por serem implementadores da estratégia global de desenvolvimento e modernização, se 
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tornaram predominantes, limitando a atuação dos “administradores da agricultura” nos 

processos de elaboração de políticas de longo prazo, deixando-os reduzidos à 

formulação de políticas de curto prazo, instáveis e por vezes contraditórias (ROMANO, 

2009). 

 

As relações que estas burocracias governamentais, de ambos os grupos, mantinham com 

grupos patronais específicos compunham os principais arranjos institucionais entre os 

interesses públicos e os interesses privados, formando comunidades políticas (policy 

community) (MARSH e RHODES, 1992), fechadas e oficiais. Essas comunidades 

políticas poderiam ter arranjos variados como, por exemplo, arranjos específicos em 

torno de um tema, centrados em uma rede de participantes limitados de grupos 

econômicos ou profissionais escolhidos pelas agências do Estado que excluía outros 

atores. Ainda que os atores estatais predominassem nas comunidades políticas poderia 

haver um peso maior dos atores privados no processo decisório, assumindo um caráter 

mais corporativo do tipo setorial e abrindo espaço para redes mais fluidas e pluralistas 

(ROMANO, 2009). Entre os anos 50 e 60 se manifestou também um outro tipo de 

comunidade política: os anéis burocráticos. Segundo Cardoso (1977), estes círculos de 

informação e pressão que permitem a articulação entre Estado e setores das classes 

sociais no processo decisório político são formas de unir um grupo de interesse 

específico em comum ao redor do detentor de algum cargo público, estabelecendo um 

processo de cooptação das parcelas privadas, não na condição de representantes de sua 

classe, mas por meio de relações pessoais, tornando-as participantes da arena política 

em termos de decisão sobre questões específicas, econômicas ou políticas. 

 

Outro padrão de relações é exemplificado em análise de Palmeira (1994) sobre a 

conformação de coalizões de interesses e de uma burocracia composta por facções, nas 

quais predominam redes pessoais nos espaços das políticas públicas e das organizações 

estatais para promoção à reforma agrária, resultando em uma interpenetração entre 

Estado e interesses privados no que se refere à especulação fundiária. Uma vez que o 

processo de modernização do latifúndio, no âmbito dos governos militares, se deu a 

partir de grandes incentivos públicos para que outros setores, além do agrário, 

investissem na terra como negócio, esse processo atravessou a máquina estatal, 

tornando o Estado não só parte como o próprio centro da questão. Nesse sentido, no 

âmbito da política de modernização, a constituição de uma nova coalizão de interesses, 
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propiciada e incrustada no interior do Estado, fortaleceu o peso político dos 

proprietários de terra, quer fossem de setores tradicionais ou de setores mais modernos, 

reunindo capitais de diferentes origens nas atividades agropecuárias e agroindustriais.  

 

O Estado, assim, passaria a ser um dos loci e um dos agentes do mercado de terras, ao 

invés de desempenhar o tradicional papel de regulador externo do mercado. Nesta nova 

função, alguns órgãos públicos, tais como Incra, Sudam e Sudene, se transformariam 

em arenas de transações que envolviam funcionários públicos, vendedores e 

compradores de terra. As pressões, portanto, já não poderiam mais ser vistas como 

externas, posto que agora perpassavam o Estado. Os investidores podiam, por exemplo, 

registrar no Incra a propriedade de terras griladas ou aumentar o valor das terras já 

cadastradas, a fim de receber incentivos fiscais.  

 

Para tanto, se tornaram fundamentais os agentes estatais que tinham alguma inserção na 

iniciativa privada e que se especializaram em configurar os interesses privados em 

públicos, ou pelo menos em interesses de órgãos públicos. É dentro deste contexto que a 

burocracia dos órgãos fundiários teria se segmentado em facções, as quais não eram 

demarcadas por orientações político-partidárias, divisões funcionais, nem concepções de 

reforma agrária, mas tão somente por redes de relações pessoais que estavam acima de 

questões ideológicas. Um dos resultados destas facções, no que se refere ao conteúdo 

das políticas, é que muitas das vezes suas metas e objetivos se sobrepunham ou eram 

contraditórios. Outro resultado foi a dissolução das fronteiras entre Estado e sociedade 

civil que a articulação entre Estado e iniciativa privada propiciou, por meio das 

coalizões de interesses entre beneficiários privados e membros da burocracia 

(PALMEIRA, 1994; ROMANO, 2009).  

 

Os autores apontam que essas questões, fortemente marcadas pelo regime autoritário, 

sofreram algumas descontinuidades com a transição democrática. O reestabelecimento 

da normalidade institucional e a nova Constituinte trouxeram maior poder de 

negociação entre cidadãos e Estado, tornando as eleições um campo de disputa entre 

organizações populares e organizações do patronato agrário. No Congresso e nas 

câmaras estaduais, aumentaram o número de proprietários rurais ou de políticos ligados 

de alguma maneira à propriedade da terra, fazendo com que o peso do Congresso nos 

processos de políticas e assuntos agrários aumentasse significativamente, muito embora 
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muitas destas decisões ainda continuassem restritas às relações estabelecidas entre a 

tecnoburocracia e setores privados.  

 

As descontinuidades com a experiência autoritária também se apresentaram na luta pela 

terra e na constituição de assentamentos de reforma agrária, colocando em questão os 

tradicionais laços de patronagem, mas também abrindo possibilidades para outros laços, 

uma vez que os assentamentos se conformaram como um campo de conflito entre 

agentes do Estado/ elites locais, que tentavam reproduzir as relações tradicionais, e a 

Igreja progressista, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), 

Movimento Sindical dos Trabalhadores Rurais (MSTR), Movimento dos Atingidos por 

Barragens (MAB) e Conselho Nacional das Populações Extrativistas (CNS), que 

buscavam constituir outro padrão de relações e mediações.  

 

Contudo, a partir dos anos 80 e 90 os processos de formulação de políticas direcionados 

para a modernização da agricultura estiveram baseados nos complexos agroindustriais, 

entendidos não como grandes complexos, mas como espaços institucionais de 

conciliação de interesses entre instituições públicas e privadas em determinados níveis 

organizacionais. Assim, os complexos agroindustriais seriam máquinas organizadoras 

de interesses no âmbito das relações de cooperação ou conflito entre Estado e iniciativa 

privada, incluindo ou excluindo atores nos processos de formulação e implementação de 

políticas públicas específicas, constituindo um novo sistema de representação de 

interesses que se daria de forma setorializada, denominado neocorporativismo 

(PALMEIRA, 1994; ROMANO, 2009). Assim, apesar de possuir uma nova 

configuração, este padrão de relações também se constituía entre Estado e setor privado, 

de maneira tão forte quanto no período autoritário.   

   

Durante o processo de democratização, de modo geral, as políticas públicas agrárias 

transitaram entre políticas distributivas, como o crédito público subsidiado, políticas 

regulatórias, tais como os direitos compensatórios e o controle do ingresso de produtos 

importados e políticas institucionais, como o Conselho Nacional de Política Agrícola e 

reestruturações administrativas de algumas agências ligadas à reforma agrária, com 

medidas pontuais de políticas redistributivas, tais como o conjunto de políticas que 

constituem o programa de Reforma Agrária e o Programa Nacional de Agricultura 

Familiar (ROMANO, 2009). 
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Neste último conjunto de políticas, que pela temática nos interessa mais para este 

trabalho, configuraram-se dois grupos de atores. Os estatais, que incluem os atores 

governamentais e o Congresso, e os atores privados, representados pelas elites agrárias e 

agroindustriais; representantes de capitais especulativos da terra; trabalhadores rurais e 

suas organizações e mediações, movimentos sociais e ONG´s. O Quadro 3 mostra como 

estes atores estavam agrupados nos diferentes tipos de redes que se configuraram no que 

se refere às políticas do programa de Reforma Agrária.    

 

Entre os atores estatais havia os atores governamentais relacionados aos vários órgãos 

do Executivo e que tinham um papel central na elaboração de políticas. Destacam-se os 

ministérios do Planejamento, Economia e Fazenda, nos quais estavam concentrados os 

“condutores da modernização”, ocupando os principais postos de poder; o ministério da 

Agricultura, lugar por excelência dos “administradores da agricultura” e as agências 

ligadas à promoção da reforma agrária, como por exemplo, o Ministério Extraordinário 

da Política Fundiária, que sofreu constante reestruturação, mas manteve no Incra sua 

base institucional. Estes dois últimos ministérios tinham poder oscilante e escasso, 

sendo incrementado somente quando o tema da reforma agrária passa a ser significativo 

na agenda governamental, ao passo que o primeiro detinha um poder mais constante e 

legitimado, dado que estava inserido nos processos decisórios das políticas distributivas 

e regulatórias, que eram as mais presentes no setor agrário (ROMANO, 2009).   

 

O Congresso Nacional, com maior poder após a Constituinte, que lhe devolveu a 

capacidade de aprovar o orçamento da União, abrigava tanto representantes de setores 

que defendiam os “condutores da modernização” como os que estavam associados aos 

“administradores da agricultura”, como, por exemplo, a Comissão de Agricultura e a 

Bancada Ruralista. Esta possuía um poder médio e constante, fundado na troca de votos, 

principalmente no conjunto de reformas de interesse do Executivo, pela defesa dos 

interesses do setor (ROMANO, 2009). 

 

No nível estadual, o autor destaca os governadores e secretários de agricultura. Os 

primeiros tinham controle sobre parte da bancada de deputados e senadores no 

Congresso, além de forte influência sobre os prefeitos. Por isso, eram um elo importante 

nas redes clientelísticas que articulavam política federal e local, o que tornava razoável 
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sua capacidade de negociar os interesses agroindustriais e agropecuários perante o 

governo federal. Já os secretários não apresentavam um poder considerável no processo 

de políticas nacionais, obtendo o pouco que tinham como um desdobramento do poder 

dos governadores. Estes esbarravam na centralização dos “condutores da modernização” 

e por isso recorriam aos “administradores da agricultura” que eram mais acessíveis as 

suas demandas. 

 

No grupo dos atores privados se destacavam as elites agrárias e agroindustriais, 

compostas por médios e grandes proprietários, pelos complexos agroindustriais e suas 

associações. Durante o governo militar este grupo reproduzia seu poder nas decisões de 

política pública através do apoio ao regime e à expansão do capital industrial, ao passo 

que era recompensado com incentivos fiscais, subsídios e programas públicos que 

mantinham a concentração fundiária. No período de democratização os processos de 

apropriação do público pelo privado continuaram e o poder deste grupo aumentou 

(ROMANO, 2009). 

 

A modernização conservadora da agricultura gerou um complexo cenário de atores e 

relações. Além da renovação das oligarquias agrárias, Romano (2009) ressalta que se 

multiplicaram os interesses pela agricultura, envolvendo interesses agrários, industriais, 

comerciais, financeiros e estatais.  Essa diversificação de interesses e atores resultou no 

surgimento de novas organizações representativas, para além das tradicionais 

representações do patronato rural, fazendo crescer a competição e o conflito entre essas 

organizações. Contudo, esses problemas não comprometeram a capacidade das frações 

se articularem entre si e com outros atores urbanos, como, por exemplo, as alianças 

criadas para reagir às tentativas de reforma agrária conduzidas pelos sem-terra ou às 

propostas de política expressas no 1º PNRA e na Constituinte. É nesse contexto que 

surgem a Frente Ampla da Agropecuária Brasileira, no período pré-Constituinte, e a 

União Democrática Ruralista (UDR), durante a Constituinte, incentivando relações de 

clientelismo e patronagem e aumentando o lobby agrícola no Congresso.  

 

Outro grupo de atores privados são os trabalhadores rurais, agricultores familiares, os 

sem-terra e suas organizações representativas e mediadoras (MEDEIROS, 2008). Se o 

processo de modernização gerou uma complexidade de atores nas elites agrárias e 

agroindustriais, também gerou nos atores sociais agrários mais subalternos. Assim, 



74 
 

surgiram modernas categorias como pequenos agricultores integrados aos complexos 

agroindustriais, arrendatários, assalariados rurais temporários e permanentes, 

principalmente no Sul e Sudeste, mas também foram recriadas categorias mais atrasadas 

como pequenos proprietários, parceiros, posseiros, pequenos produtores extrativistas e 

os peões, sobretudo na região Nordeste e de fronteira agrícola. A modernização também 

contribuiu para potencializar e criar conflitos entre esses atores, mobilizando-os em 

movimentos sociais rurais fragmentados e extremamente diversificados, além de frágeis 

do ponto de vista político-institucional, mas que foram pouco a pouco se constituindo 

como resistências locais (ROMANO, 2009; MEDEIROS, 2008). 

 

Do ponto de vista sindical, havia, até parte dos anos 80, certa hegemonia de 

representação pela Confederação Nacional de Trabalhadores (Contag), mas a partir da 

criação da Central Única dos Trabalhadores (CUT) que unificava trabalhadores urbanos 

e rurais, houve uma diferenciação política dentro da estrutura sindical e, acentuada 

também pelo interesse da Igreja Católica progressista, conseqüente disputa pela direção 

da entidade. A Igreja, a partir dos anos 70 se voltou para a reivindicação dos 

trabalhadores rurais, sobretudo pela atuação da Comissão Pastoral da Terra e de alguns 

setores que se tornaram hegemônicos na Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 

(CNBB), mediando a luta pela terra inicialmente na região Norte e lançando as bases 

para a formação do Movimento Sem Terra (MST). O MST, constituído por 

trabalhadores rurais vinculados à pequena produção e surgido no cenário rural durante 

os anos 80, foi um dos mais atuantes atores sociais agrários dos anos 90, resistindo aos 

processos de expropriação da terra e constituindo uma mobilização e forma de luta que, 

aliada ao movimento sindical rural, contribuiu para manter o tema da reforma agrária na 

agenda governamental, que resultou em políticas públicas de assentamentos rurais 

(ROMANO, 2009; MEDEIROS, 2008). 

 

A atuação conjunta desses atores sociais rurais era uma tarefa difícil, mas a Campanha 

Nacional para a Reforma Agrária conseguiu estabelecer uma importante articulação 

entre eles, no início dos anos 80. Todavia, a partir do final dos anos 90 esses atores 

conquistaram maior força individual, dificultando planos e ações mais conjuntas para 

influenciar os processos de formulação de políticas, comprometendo, assim, a 

intermediação de seus interesses junto ao Estado. 
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Quadro 3 - Redes nas Políticas Redistributivas de Reforma Agrária 

 

Políticas 

Redistributivas 
Tipos de Redes Principais Atores 

Conjunto de Políticas 

do Programa de 

Reforma Agrária 

Rede de Pressão Pluralista 

(Campanha Nacional pela 

Reforma Agrária) 

Movimentos sociais, trabalhadores rurais 

e suas organizações e mediadores (MST, 

Contag, CPT), ONG´s e Ministério 

Extraordinário da Política Fundiária 

 

Rede pluralista clientelística 

antirreformista 

Elites agrárias e agroindustriais e suas 

associações (SRB, OCB, CNA), 

coalizões e frentes (UDR, Frente Ampla), 

Ministério da Agricultura, Ministérios e 

Secretarias macroeconômicas (Fazenda, 

Economia e Planejamento) 

Rede clientelística antirreformista 

Elites agrárias, representantes de capitais 

especulativos da terra, funcionários do 

Incra, Governadores, Secretários de 

Agricultura e Parlamentares (Comissão 

de Agricultura e Bancada Ruralista) 

Fonte: Adaptado de Romano, 2009. 

 

As descontinuidades advindas com o novo regime democrático trouxeram uma nova 

reconfiguração da questão agrária e das lutas em torno da terra. Contudo, a consolidação 

democrática não traria, por si só, maior democratização no acesso à terra, mas somente 

a possibilidade desta democratização acontecer, já que o reestabelecimento das 

instituições, movimentos sociais ativos e uma opinião pública com mais liberdade não 

conseguiriam eliminar a presença dos interesses agrários no interior do Estado, nem 

mudar a composição do Congresso, que passaria a ter uma vinculação com o negócio da 

terra muito maior que a composição da bancada denominada ruralista. O que estas 

descontinuidades apresentam é a possibilidade de superar o tratamento das questões 

agrárias por meio de relações pessoais, favores e práticas de corrupção, que têm 

restringido de forma sistemática a democratização do acesso à terra no país, por meio da 

reprodução do poder das históricas relações pessoais e sociais intermediadoras de 

interesses entre Estado e setores privados. Todavia, cabe ressaltar que esta possibilidade 

de superação ainda não virou uma realidade no que tange a tornar menos desigual a 

concentração fundiária no Brasil, fazendo com que as políticas públicas agrárias ainda 
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sejam fortemente permeadas por interesses privados que estabelecem relações pessoais 

variadas com o poder público e que as relações sociais no campo ainda reproduzam 

disparidades como, por exemplo, as relações de escravidão contemporânea. 
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3  POLÍTICAS PÚBLICAS PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO 

ESCRAVO CONTEMPORÂNEO 

 

Apesar do macro cenário estrutural e conjuntural que permitiu – e permite – no país que 

relações de escravidão ainda continuem a existir, um conjunto de políticas públicas tem 

sido formulado ao longo do tempo, na tentativa de combater e erradicar o trabalho 

escravo. Neste capítulo discutiremos a evolução destas políticas.  

 

 

3.1  A Formação de Agenda nas Políticas Públicas de Combate ao Trabalho 

Escravo 

 

Uma das primeiras considerações no processo de formação de agenda das políticas de 

erradicação do trabalho escravo foi a definição conceitual do problema, posto que 

diversas caracterizações eram utilizadas e a falta de consenso contribuía para 

enfraquecer este tema como um problema que deveria entrar para a agenda 

governamental. 

 

Aristóteles (2008) afirmava que as palavras escravidão e escravo podem ser usadas de 

dois modos distintos: escravidão/ escravo por lei ou por natureza. A primeira se refere a 

uma convenção a partir da qual os vencidos de guerra pertencem aos vencedores. Já a 

segunda trata de alguém que por natureza não pertence a si, mas a outro homem, dado 

que é uma propriedade, uma coisa. É justamente nesta segunda definição que o autor se 

detém: “o escravo é uma propriedade animada, e em geral, superior a todas as outras” 

(ARISTÓTELES, 2008, pg. 59). E complementa ao conceito de propriedade a ideia de 

parte:  

 

“a coisa possuída deve ser entendida como parte, pois essa palavra exprime 

não somente que é parte de uma outra coisa, mas também que pertence 

inteiramente a esta última. É assim que ocorre com a coisa possuída. O senhor 

é o proprietário de seu escravo, mas não é parte deste; enquanto o escravo não 

somente é destinado ao uso do senhor, mas é parte deste.” (pg. 60)  

 

Desta forma, o escravo se torna uma parte do senhor: uma parte animada, mas ao 

mesmo tempo separada deste.  Além disto, a noção de propriedade traz consigo a idéia 

de sujeição pessoal, pois o escravo está sujeito a um senhor-proprietário. Gorender 
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(1978) aponta que a característica mais essencial no escravo está na condição de ser 

propriedade de outra pessoa e que é desta característica que decorre a sujeição pessoal.  

 

Compartilhando com a idéia de propriedade e sujeição, Davis (1970, p. 46) define a 

condição de ser escravo, acrescentando a existência de coerção: 

 

“em geral, tem sido dito que o escravo possui três características definidoras: 

sua pessoa é a propriedade de outro homem, sua vontade está sujeita à 

autoridade do seu dono e seu trabalho ou serviços são obtidos através da 

coerção”.  

 

Contudo, ao longo de tempo e devido às transformações na prática deste fenômeno, o 

conceito de escravidão sofreu algumas mudanças até se chegar ao entendimento que se 

tem nos dias de hoje. Cerqueira et al. (2008) aponta que, nos anos 70, estudiosos do 

tema utilizavam categorias como peonagem, aviamento, semi-servidão e semi-servil. 

Talvez porque à época, o país estivesse em ditadura militar, supomos. Para Figueira 

(2004, p. 35) “como não se trata da mesma escravidão do passado, em geral, o termo 

vinha acrescido de conceitos complementares como: semi, branca, contemporânea ou 

por dívida”. O autor chama atenção também para a categoria trabalho forçado, conceito 

mais amplo no qual está incluído o trabalho escravo. 

 

A OIT entende por trabalho escravo contemporâneo aquele que se configura pelo 

trabalho degradante pressupondo cerceamento da liberdade (OIT, 2005). Já a legislação 

brasileira, de acordo com a redação da lei nº 10.803 do artigo 149 do Código Penal 

Brasileiro, não fala explicitamente em trabalho escravo, mas em: 

 

reduzir alguém à condição análoga a de escravo quer submetendo-o a trabalhos 

forçados ou a jornadas exaustivas, 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 - CPB. Art. 149 (BRASIL, 

2006). 

 

Ora, ao falar em “condição análoga a de escravo”, a legislação nos sugere o não 

reconhecimento de uma escravidão contemporânea, mas considera que na prática pode 

existir uma condição semelhante àquela do passado, indicando que em nosso tempo não 

existem escravos, mas sim pessoas em situação próxima ao regime do antigo sistema. 

Seguindo o mesmo raciocínio, encontramos em Cerqueira et al. (2008, p. 17) relatos da 

CPT lembrando que em 1971, um procurador-geral do Trabalho contestou o relatório da 
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comissão, justificando que: “Escravo não [...], no país o que existe é trabalho 

subumano”. 

 

Gomes (2009) aponta que o processo de escolha da terminologia trabalho análogo ao 

de escravo foi permeado por diversos atores e interesses pela questão. Embora o termo 

já existisse no Código Penal desde 1940, ele ganhou novo significado, desta vez no 

contexto histórico de uma economia globalizada. Assim, o sentido que ganhou se deve 

ao resultado da intervenção destes vários atores, principalmente a partir dos anos 70. 

 

A construção deste consenso se deu no início dos anos 90, pois havia a necessidade 

entre os atores de trabalhar com uma única definição para um fenômeno relativamente 

recente, dado em um contexto específico, já que várias denominações eram utilizadas, 

tais como: trabalho forçado, degradante e escravo. Esta pluralidade na caracterização 

gerava consequências negativas nas ações de combate, sobretudo porque não deixava 

clara a natureza de um crime que estava sendo combatido e punido (GOMES, 2009). 

 

A autora argumenta ainda que houve uma espécie de campanha, principalmente entre 

representantes do MTE para divulgar a denominação trabalho análogo ao de escravo 

como a mais adequada para a realidade brasileira. Isto se deveu, em parte, à utilização 

do termo trabalho forçado pela OIT que engloba todos os tipos de trabalho forçado, 

inclusive os praticados pelo Estado como a obrigação do trabalho para prisioneiros. 

Como o caso brasileiro era mais específico, mais próximo do que se costumou chamar 

de servidão por dívida durante algum tempo, e como já havia uma definição no Código 

Penal, optou-se por esta denominação, que foi aos poucos legitimada entre os atores 

envolvidos. Assim, o termo foi ganhando força, ao passo que a denominação trabalho 

forçado da OIT foi perdendo valor para tratar a questão. 

 

Neste contexto, a aceitação do termo trabalho análogo ao de escravo foi facilitada em 

função de sua capacidade de gerar avanço nas ações das políticas e de ter sido entendido 

como o mais apropriado para o fenômeno ocorrido no país. Foi uma adequação que 

envolveu diversos atores, inclusive a OIT que praticava outra denominação, mas que ao 

final aderiu à nomenclatura proposta pelos demais, embora ainda use também o termo 

trabalho escravo contemporâneo. A adesão e o apoio da OIT são de especial 

importância para as políticas públicas de erradicação do trabalho escravo, por ser parte 
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de um órgão internacional que poderia aplicar algum tipo de sanção ao país nos casos de 

descumprimento de convenções internacionais. 

 

A escolha pela terminologia de trabalho análogo ao de escravo sugere, a um só tempo, 

uma semelhança e uma diferença. A semelhança pode ser entendida na medida em que 

o conceito aproxima o fenômeno atual à escravidão colonial, extremamente repudiada 

na sociedade contemporânea. Por ser parecido e por remeter às condições degradantes 

do antigo trabalho escravo, o conceito buscou influenciar a rede de atores envolvidos e a 

sociedade de modo geral e, assim, mobilizá-los para apoiar o tratamento dado ao tema. 

Isto significa que o consenso sobre o conceito e seu significado é fundamental para 

sensibilizar a opinião pública e para servir como uma estratégia de poder para requerer 

políticas públicas, ou seja, para passar de uma situação a um problema, nas palavras de 

Kingdon (2006b). Caso fosse utilizada outra nomenclatura, como por exemplo, trabalho 

forçado ou trabalho compulsório, o impacto seria menor e a rejeição provocada pelo 

tema poderia não influenciar tanto os atores envolvidos e a sociedade para o combate 

deste fenômeno.  

 

Contudo, o conceito ainda guarda algumas lacunas que podem comprometer o 

tratamento dado ao tema. A diferença que apontamos acima se refere à falta de 

reconhecimento do fenômeno como um tipo de escravidão, já que sugere que o trabalho 

é análogo ao de escravo e não um trabalho escravo propriamente dito. O pensamento de 

que escravidão é uma prática inexistente nos dias atuais, uma vez que suas 

características só poderiam se dar na economia do antigo regime colonial faz com não 

reconheçamos que ainda haja trabalho escravo atualmente, embora este se apresente sob 

outro formato. Isto reduz o debate sobre o tema, pois limita a discussão sobre o que é a 

escravidão e sob quais formas ela se dá na contemporaneidade. Neste sentido, o termo 

que poderia sugerir maior reconhecimento deste fenômeno como tal seria trabalho 

escravo contemporâneo. 

 

Além do consenso a respeito da definição do termo, o longo processo gestacional da 

inserção do tema combate ao trabalho escravo na pauta governamental contou com a 

problematização do tema no interior do próprio Estado, na passagem para o primeiro 

governo civil, em 1985. Na ocasião, foi criado o Ministério da Reforma e do 

Desenvolvimento Agrário (Mirad) que começou a acolher denúncias e admitiu 
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oficialmente a existência de trabalho escravo na economia rural, preparando o terreno 

para as medidas governamentais que sucederam (ESTERCI; FIGUEIRA, 2008).  

 

Outro ponto fundamental no processo de formação de agenda foi o fortalecimento das 

organizações sociais durante a transição democrática.  Graças a esse fortalecimento a 

CPT pôde denunciar à Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização 

dos Estados Americanos (CIDH/ OEA), em 1994, o emblemático caso do trabalhador 

José Pereira
4
, ocorrido em 1989, contribuindo fortemente para que as primeiras medidas 

por parte do governo nacional para combater o fenômeno fossem tomadas, dando maior 

visibilidade ao tema. O tratamento do problema como uma violação dos direitos 

humanos, ao invés de uma infração trabalhista, também foi importante para que o tema 

passasse de situação a problema, criando maiores chances de entrar na agenda, 

conforme argumenta Kingdon (2006b).  

 

As primeiras políticas públicas para o combate ao trabalho escravo só foram formuladas 

a partir de 1990, ainda que esta prática tenha se propagado entre 1960 e 1970. Em 1991, 

com o fortalecimento das entidades da sociedade civil e certa abertura em setores do 

Estado, começaram a se formar algumas parcerias, como, por exemplo, entre a 

Procuradoria Federal e a CPT. Todavia, foi somente após a denúncia da CPT à CIDH/ 

OEA que foram formuladas políticas mais sistêmicas por parte do Estado. A seguir, 

apresentamos as principais delas. 

 

 

3.2 Programa de Erradicação do Trabalho Forçado e do Aliciamento de 

Trabalhadores (Perfor) 

 

Como vimos, o consenso em torno da demanda social em relação ao trabalho escravo 

foi sendo construído, tanto pela dinâmica do problema, que aparecia cada vez mais, 

quanto pela dinâmica do cenário político, por meio das mudanças de regime. Ainda em 

                                                             
4 Em 1989, José Pereira, na ocasião com 17 anos de idade, fugiu do trabalho escravo em uma fazendo no 

sul do Pará, mas foi capturado e baleado por funcionários da propriedade. Fingindo-se de morto, 

conseguiu se salvar. O caso, esquecido pelas autoridades brasileiras, foi levado à OEA. Para evitar 

punições, o Governo Federal fez, em 2003, um acordo amistoso com o trabalhador e assumiu perante a 

comunidade internacional uma série de compromissos para o combate ao trabalho escravo. 
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1992, durante o Governo Collor e antes da denúncia da CPT, foi criado o Programa de 

Erradicação do Trabalho Forçado e do Aliciamento de Trabalhadores (Perfor), primeira 

política nacional de combate à questão.  

 

O programa tinha como objetivo erradicar do território nacional qualquer tipo de 

trabalho que pudesse ser considerado forçado ou análogo ao de escravo e também o 

aliciamento dos trabalhadores, a fim de levá-los para outras localidades. Visando 

solucionar estes problemas, foram previstas ações de melhoria das condições do 

trabalho rural e urbano; aperfeiçoamento do processo de fiscalização e aplicação de 

penalidades; e aprimoramento dos mecanismos legais destinados à repressão do 

trabalho forçado e do aliciamento dos trabalhadores. 

 

O Perfor era formado por uma comissão interministerial presidida pelo Secretário 

Nacional do Trabalho e composta por Diretores do Departamento Nacional de 

Fiscalização do Trabalho e do Departamento Nacional de Relações de Trabalho; por 

representantes do Ministério Público Federal; do Conselho de Defesa dos Direitos da 

Pessoa Humana; da Secretaria de Polícia Federal e do Ministério da Agricultura e da 

Reforma Agrária. Embora a comissão fosse composta somente por atores estatais, havia 

incentivos para que ela recorresse também aos atores não-governamentais a fim de fazer 

cumprir os objetivos do programa (BRASIL, 1992). A despeito de sua criação, o Perfor, 

todavia, não chegou a sair do papel e se mostrou mais uma resposta formal às pressões 

nacionais que uma ação eficiente para combater o problema com resultados mais 

substanciais. 

 

 

3.3  Grupo Especial de Fiscalização Móvel (GEFM) 

 

O Grupo Especial de Fiscalização Móvel (GEFM) foi criado por meio das Portarias n
os

 

549 e 550, de 14 de junho de 1995, ainda no Governo FHC. Suas equipes são 

coordenadas pela Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério do Trabalho (SIT/ 

MTE) e compostas por auditores-fiscais do trabalho do Ministério do Trabalho; 

delegados e agentes da Polícia Federal; procuradores do Ministério Público do Trabalho 

e em alguns casos por membros da Procuradoria-Geral da República, do Instituto 
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Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e do 

INCRA. 

 

O grupo surgiu em resposta à necessidade de ter um comando mais centralizado para 

diagnosticar o problema no local de sua ocorrência; para garantir a padronização dos 

procedimentos e supervisão direta das operações por um órgão central; assegurar o 

sigilo absoluto na apuração das denúncias recebidas; e reduzir as pressões e/ou ameaças 

sobre a fiscalização local. Ele é o eixo da implementação da política de repressão ao 

trabalho escravo, centrada na fiscalização (VILLELA, 2008). 

 

As operações do GEFM são realizadas à medida que surgem denúncias de ocorrência de 

trabalho escravo, por isto, o número de suas equipes já teve variações desde sua criação, 

estando até o momento da realização do presente trabalho em cinco. Além de libertar os 

trabalhadores dos locais em que se encontram, as equipes asseguram-lhes o recebimento 

das verbas trabalhistas devidas e acionam outros órgãos públicos para as providências 

necessárias, tais como ação por dano moral coletivo, emissão de documentação civil, 

inserção em programas federais, dentre outras. 

 

Como o GEFM foi criado quase que simultaneamente ao Gertraf, acabou funcionando 

como um ator que implementava as políticas de repressão formuladas pelo grupo 

executivo, que à época ainda se restringiam bastante a ações de fiscalização e libertação 

de trabalhadores. Contudo, apesar de haver maior integração entre estes dois grupos, 

principalmente se compararmos com o Perfor, podemos notar que a interação se dava 

entre política e ação, mas não em termos de processo decisório. Durante esta fase, o 

processo de construção de políticas ficou centralizado no Gertraf, não havendo 

participação ou contribuição do GEFM para deliberar sobre as políticas que estavam 

sendo desenvolvidas. Importante ressaltar que ainda hoje o grupo móvel não detém 

poder decisório sobre o processo de formulação de políticas e continua a ser um grupo 

de operacionalização das políticas de fiscalização e repressão. 
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3.4 Grupo Executivo de Repressão ao Trabalho Forçado (Gertraf) 

 

Em 1995, com nova mudança no cenário político, iniciada com o Governo Fernando 

Henrique Cardoso, extinguiu-se o Perfor e criou-se, simultaneamente, o Grupo 

Executivo de Repressão ao Trabalho Forçado (Gertraf), pelo Decreto Presidencial nº 

1538, de 27 de junho de 1995, a fim de realizar ações mais sistêmicas e articuladas entre 

as diversas áreas do Estado, tencionando integrar as dimensões sociais, econômicas, 

ambientais e criminais, aos aspectos trabalhistas do problema. 

 

O Gertraf tinha por competência elaborar, implementar e supervisionar um programa 

integrado de repressão ao trabalho forçado; coordenar a ação dos órgãos competentes 

para este combate; articular-se com a OIT e com os Ministérios Públicos da União e dos 

Estados visando o cumprimento da legislação; e propor atos normativos quando se 

fizessem necessários (BRASIL, 1995). 

 

A comissão estava subordinada à Câmara de Políticas Sociais do Conselho de Governo 

e era composta por representantes do Ministério do Trabalho; Ministério da Justiça; 

Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal; Ministério 

da Agricultura e do Abastecimento; Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo; 

Ministério da Previdência e Assistência Social; e Gabinete do Ministro de Estado 

Extraordinário de Política Fundiária. Assim como o Perfor, o Gertraf não contemplava 

em sua comissão atores não estatais, contudo previa que estes poderiam ser convidados 

a participar dos trabalhos do grupo executivo, bem como outros atores estatais não 

integrados ao comitê.  

 

Um dos diferenciais da formulação da política de combate ao trabalho escravo deste 

governo foi a criação do Grupo Especial de Fiscalização Móvel, quase que simultânea à 

criação do Gertraf. Este grupo pôde levar adiante as ações elaboradas pelo Gertraf, 

funcionando como um grupo operacional que colocava em prática as formulações do 

grupo executivo, além de envolver oficialmente outros atores governamentais neste 

processo, que não faziam parte do Gertraf. 
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3.5  Plano Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo 

 

Novamente, a partir de mudanças no cenário político, marcadas pelo início do Governo 

Lula, em 11 de março de 2003 o Governo Federal lançou o Plano Nacional para a 

Erradicação do Trabalho Escravo com o apoio técnico da OIT. A responsabilidade de 

execução está compartilhada com órgãos do Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, 

Ministério Público, entidades da sociedade civil e organismos internacionais, mas na 

condição de política pública o plano deve ser monitorado e acompanhado pela Conatrae. 

O plano faz parte do Programa Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo e 

atende às determinações do Plano Nacional de Direito Humanos.  

 

A proposta contém 76 ações, agrupadas em seis grandes áreas: a) ações gerais; b) 

melhoria na estrutura administrativa do Grupo de Fiscalização Móvel; c) melhoria na 

estrutura administrativa da Ação Policial; d) melhoria na estrutura administrativa do 

Ministério Público Federal e do Ministério Público do Trabalho; e) ações específicas de 

promoção da cidadania e combate à impunidade e f) ações específicas de 

conscientização, capacitação e sensibilização (BRASIL, 2003). Para cada uma das ações 

dessas seis grandes áreas está previsto um ou mais responsáveis, com expectativa de 

cumprimento em curto, médio ou longo prazo.  

 

A primeira área, ações gerais, pode ser sintetizada em medidas que visam à integração 

das estratégias de ação operacional com ações preventivas e repressivas; medidas 

legislativas e judiciárias; sistematização e troca de dados e informações; e criação de 

instâncias articuladoras das equipes de trabalho. O que chama atenção neste grupo de 

ações é a quantidade de atores envolvidos e listados como responsáveis pelas medidas, 

que totaliza 34 órgãos, distribuídos entre Estado, organismo internacional e sociedade 

civil. Estes estão distribuídos conforme a natureza das ações, chegando, em alguns 

casos, ao total de 24 atores responsáveis por uma medida.   

 

A segunda área, melhoria na estrutura administrativa do Grupo de Fiscalização Móvel, 

traz medidas que podem ser agrupadas em: aumento das equipes; dotação de 

infraestrutura tecnológica, material e de comunicação; definição de metas e ações 

preventivas e repressivas; e ampliação do orçamento para suporte às vítimas e à 

formação dos auditores. Ao contrário do anterior, este conjunto de ações conta com um 
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número reduzido de órgãos responsáveis, totalizando sete atores, exclusivamente 

estatais. 

 

Na terceira grande área, melhoria na estrutura administrativa da ação policial, temos 

propostas de aumento e especialização da equipe policial nos estados com maior índice 

de trabalhadores escravizados; aumento de recursos orçamentários e financeiros para 

diligências; fortalecimento da capacitação e integração da Polícia Federal e da Polícia 

Rodoviária; e fiscalização do aliciamento e do transporte de trabalhadores. Semelhante à 

segunda área, também temos aqui um escopo mais conciso de envolvidos, contando 

com doze atores do Estado.  

 

A quarta área, melhoria na estrutura administrativa do Ministério Público Federal e do 

Ministério Público do Trabalho, apresenta ações de fortalecimento da estrutura física e 

de pessoal nos estados de maior incidência do problema e financeira para diligências; 

interiorização e mobilidade do MPF e do MPT; e capacitação e especialização de 

Procuradores. Talvez por também ser uma área de melhoria da estrutura administrativa, 

como as duas anteriores, há aqui o envolvimento de onze atores estatais, um número 

relativamente restrito se comparado com outras áreas. 

 

A quinta área trata de ações específicas de promoção da cidadania e combate à 

impunidade e prevê a implementação de políticas de reinserção, tais como emissão de 

documentação civil, inserção em programas sociais do governo e em programas de 

capacitação, bem como a interiorização e mobilidade da Justiça do Trabalho, Federal e 

Defensoria Pública. Aqui também se observa um grande número de atores envolvidos: 

28 órgãos, dentre representantes do Estado e sociedade civil.  

 

Finalmente na sexta grande área, ações específicas de conscientização, capacitação e 

sensibilização, as medidas podem ser reunidas em conscientização, capacitação e 

sensibilização para o tema; estímulo da produção e publicação de literatura sobre a 

questão e divulgação do tema na mídia local e nacional. Esta área também apresenta um 

elevado número de órgãos envolvidos, chegando a 33 atores do Estado, de organismo 

internacional e da sociedade civil.  
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Esta proposta de articulação entre os Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário, 

Ministério Público, entidades da sociedade civil e organismos internacionais é apontada 

como o grande marco do plano para autores como Antero (2008). Contudo, em uma 

análise mais aprofundada, a OIT (2007) conclui que é justamente nesta articulação que 

reside a principal falha do programa, em especial nas ações de combate à impunidade. O 

que podemos observar é que em algumas áreas há o envolvimento de um grande número 

de órgãos/ atores que possuem naturezas diversas e por vezes ideologias e 

racionalidades distintas, quando não contrárias, o que pode trazer conflitos e tensões na 

condução das ações e na proposta de integração que o plano, como um todo, visa.  

 

Embora já exista uma primeira avaliação das ações previstas no plano, as medidas não 

alcançadas ainda continuam exigindo esforços dos atores por elas responsáveis, uma vez 

que o programa visa à erradicação do trabalho escravo, o que ainda está longe de ser 

alcançado.  

 

 

3.6  Comissão Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo (Conatrae) 

 

Quatro meses após o lançamento do primeiro plano nacional, foi criada a Comissão 

Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo (Conatrae), por meio do decreto de 31 

de julho de 2003, visando responder ao desafio e coordenar os atores envolvidos no 

primeiro plano e servir como um ambiente de diálogo entre estes diversos atores. A 

comissão tem por finalidades fiscalizar e implantar as ações previstas no plano, 

propondo atos normativos, caso sejam necessários; acompanhar a tramitação de projetos 

de lei no Congresso Nacional relacionados ao tema; avaliar projetos de cooperação 

técnica firmados entre o Governo brasileiro e os organismos internacionais; propor a 

elaboração de estudos e pesquisas e incentivar a realização de campanhas relacionadas à 

erradicação do fenômeno. Além de monitorar as metas do primeiro plano, a Conatrae 

elaborou e aprovou o II plano nacional, considerado marco e expressão de um espaço de 

discussão e concertação entre os atores envolvidos. Desta forma, podemos entendê-la 

como um ator presente tanto nos processos de elaboração quanto de implementação das 

políticas. 
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Neste sentido, a Conatrae pode servir para exemplificar o caso em que os atores 

responsáveis pela formulação e aqueles que implementarão as políticas se sobrepõem, 

deixando as fronteiras entre estes processos mais fluidas. Este entrelace de funções pode 

ser de grande valia na formulação de novas políticas, uma vez que as percepções e 

experiências dos atores sobre a implementação podem render importantes contribuições 

no momento do processo decisório, como aconteceu na formulação do II plano nacional. 

Isto, em grande medida, se deve pelo fato da comissão envolver uma ampla gama de 

atores, sejam governamentais ou não-governamentais, bastante atuantes no combate ao 

trabalho escravo.     

 

A Conatrae é presidida pelo Ministro-Chefe da Secretaria Especial de Direitos Humanos 

(SEDH) e está integrada por representantes governamentais e por até nove 

representantes não-governamentais, quer sejam dos trabalhadores, dos empregadores ou 

da sociedade civil, reconhecidos nacionalmente e que possuam atividade de relevância 

no combate ao trabalho escravo
5
. Neste sentido, ela estimula uma participação social 

que pode conferir ao poder público maior pressão em termos de execução das políticas 

de enfrentamento. Além disso, sua pluralidade de atores pode contribuir para a 

ampliação do conteúdo democrático da política. O Quadro 4 mostra sua composição: 

 

Quadro 4  - Composição Conatrae 

 

Atores Governamentais Atores Não-Governamentais Observadores 

Secretaria Especial de Direitos 

Humanos (SEDH) 

Confederação Nacional dos 

Trabalhadores na Agricultura 

(Contag) 

Procuradoria Geral da 

República (PGR) 

Ministério do Trabalho e 

Emprego (MTE) 

Associação Nacional dos Juízes 

Federais (Ajufe) 

Procuradoria Geral do 

Trabalho (PGT) 

Ministério do Desenvolvimento 

Agrário (MDA) 

Associação Nacional dos 

Procuradores do Trabalho (ANPT) 

Organização Internacional do 

Trabalho (OIT) 

Ministério da Previdência Social 

(MPS) 

Sindicato Nacional dos Auditores 

Fiscais do Trabalho (Sinait) 

Comissão Pastoral da Terra 

(CPT) 

Ministério do Meio Ambiente Ordem dos Advogados do Brasil Instituto Ethos de 

                                                             
5
 Disponível em: http://www.direitoshumanos.gov.br/conselho/combate_trabalho_escravo/composicao. 

Acesso em: 15/04/11. 

 

http://www.direitoshumanos.gov.br/conselho/combate_trabalho_escravo/composicao
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(MMA) (OAB) Responsabilidade Social 

Ministério de Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento 

(MAPA) 

ONG Repórter Brasil 

Grupo de Pesquisa em 

Trabalho Escravo 

Contemporâneo (GPTEC) 

Ministério da Defesa (MD) 

Confederação Nacional da 

Agricultura e Pecuária do Brasil 

(CNA) 

Associação Nacional dos 

Defensores Públicos 

(ANDP) 

Ministério da Justiça/ 

Departamento de Polícia Federal 

(MJ/ DPF) 

Associação Nacional dos 

Magistrados da Justiça do Trabalho 

(Anamatra) 

Advocacia Geral da União 

(AGU) 

Ministério da Justiça/ 

Departamento de Polícia 

Rodoviária Federal (MJ/ DPRF) 

Associação Nacional dos 

Procuradores da República (ANPR) 
 

   

A Conatrae acabou por institucionalizar uma rede social que havia se formado muito 

antes de sua formação, nos anos 70, formada essencialmente por organizações de defesa 

dos direitos humanos, representações da Igreja Católica e do sindicalismo rural. Aos 

poucos, essa rede foi abarcando membros da burocracia pública e da academia, 

compartilhando ideologias políticas e objetivos estratégicos, tais como reforma agrária, 

justiça social no campo, respeito aos direitos humanos, dentre outros. Contudo, com a 

criação da comissão, essa rede foi se aproximando cada vez mais de uma atuação 

estatal, muito embora tenha considerável porosidade às entidades sociais, na medida em 

que é presidida por um representante estatal e em que há limite para a participação de 

atores não-governamentais e para a inserção de novos atores na rede (LIMA, 2011). 

 

De acordo com Lima (2011), a comissão retoma os propósitos do Gertraf, mas se 

diferencia deste em relação a dois pontos fundamentais que favorecem sua capacidade 

de exercer seu papel de coordenação. O primeiro deles é que a Conatrae exerce uma 

coordenação que se insere no âmbito dos planos nacionais, com suas ações prioritárias, 

atores responsáveis e objetivos estabelecidos. O segundo ponto é que a comissão 

envolve atores não-governamentais, estimulando maior controle social e pressão sobre o 

poder público.   
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3.7  II Plano Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo 

 

Após cinco anos de experiência do primeiro plano, foi elaborado em 17 de abril de 2008 

o II Plano Nacional para Erradicação do Trabalho Escravo, visando uma atualização 

geral das ações de combate. A análise realizada é de que o país evoluiu 

consideravelmente nas ações de fiscalização, capacitação de atores para o combate ao 

trabalho escravo e na conscientização dos trabalhadores sobre seus direitos, entretanto, 

pouco avançou no que se refere às medidas de combate à impunidade, de criação de 

empregos e de realização de reforma agrária nas áreas de maior aliciamento. Em função 

disto, este plano prioriza esforços nesse sentido.  

 

As ações do II plano estão divididas em cinco eixos: a) ações gerais; b) ações de 

enfrentamento e repressão; c) ações de reinserção e prevenção; d) ações de informação e 

capacitação e e) ações específicas de repressão econômica. O documento traz algumas 

diferenças em relação ao primeiro por apresentar, além dos responsáveis pelas ações, 

atores parceiros que podem auxiliar no cumprimento das medidas. Em função disto, a 

quantidade de responsáveis por cada ação diminuiu consideravelmente, exceto em 

alguns casos. Também envolve o setor empresarial dando-lhe status de responsável por 

algumas ações e introduz a noção de contínuo para os prazos de algumas medidas, 

reforçando a ideia de que algumas ações precisam ser desenvolvidas em caráter 

permanente. 

 

O primeiro eixo, ações gerais, se divide em: integração das estratégias de atuação 

operacional com ações preventivas e repressivas; medidas legislativas e judiciárias; 

apoio e incentivo a planos estaduais de erradicação do trabalho escravo; sistematização 

e troca de informações e dados; e realização de diagnósticos e construção de indicadores 

de execução. A segunda área, ações de enfrentamento e repressão, traz propostas de 

aumento das equipes; melhorias na infraestrutura dos quadros; garantia de recursos para 

fiscalizações; formação e capacitação das equipes; fortalecimento da integração da ação 

policial; ampliação da fiscalização em transportes e no aliciamento; e interiorização do 

poder público e medidas legislativas.  

 

O terceiro eixo, ações de reinserção e prevenção, estimula ações específicas de geração 

de emprego e renda, reforma agrária, profissionalização, educação e reinserção dos 
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trabalhadores; inserção em programas governamentais; e regulamentação da 

intermediação de mão-de-obra. O quarto, ações de informação e capacitação, reúne 

propostas de conscientização, capacitação e sensibilização para o tema, estímulo de 

produção e publicação de literatura específica e divulgação do tema na mídia local e 

nacional. Por fim, o último eixo, ações específicas de repressão econômica, pode ser 

dividido em medidas legislativas, medidas administrativas e normativas e 

acompanhamento periódico das cadeias produtivas em que exista trabalho escravo. 

 

Podemos observar que em todos os eixos há o envolvimento de atores do Estado, 

incluindo os níveis locais, sociedade civil e organismos internacionais. Outro ponto é 

que muitas dessas ações já estavam contempladas no primeiro plano, principalmente as 

do segundo e quarto eixo, o que demonstra a importância destas ações que ou ainda não 

foram alcançadas ou necessitam ser executadas permanentemente, sob pena de 

comprometer resultados já alcançados. 

 

Diante desse contexto de evolução das políticas públicas para erradicação do trabalho 

escravo podemos observar que, inicialmente, elas contavam não só com poucos atores, 

mas também somente com representantes do Estado. Aos poucos, contudo, foram sendo 

incorporados atores não-estatais, tanto representantes da sociedade civil quanto de 

organismos internacionais. Além disto, o nível de institucionalidade das políticas foi, 

aos poucos, passando de comissões interministeriais para a formulação de planos e de 

um colegiado mais plural em termos de tipos de atores, conforme podemos ver no 

quadro a seguir: 

 

Quadro 5 – Evolução das Políticas Públicas de Combate ao Trabalho Escravo 

 

Política Nível de Institucionalidade Tipos de Atores 

Perfor Comissão Interministerial Estado 

GEFM Grupo Operacional Estado 

Gertraf Comissão Interministerial 

Estado, podendo convocar 

atores não-estatais para 

participar de alguns trabalhos 

Plano Nacional para 

Erradicação do Trabalho 

Escravo 

 

Plano 
Estado, sociedade civil e 

organismos internacionais 
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Conatrae Colegiado 
Estado, sociedade civil e 

organismos internacionais 

II Plano Nacional para 

Erradicação do Trabalho 

Escravo 

 

Plano 
Estado, sociedade civil e 

organismos internacionais 
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4  ANÁLISE DOS DADOS 

 

A proposta deste capítulo é expor e analisar os dados encontrados na pesquisa de 

campo, articulando-os com os achados da pesquisa bibliográfica e documental. 

Inicialmente, analisamos os fatores determinantes para a ocorrência do trabalho escravo, 

a partir da ótica dos entrevistados, corroborando ou contrapondo, conforme o caso, suas 

visões com as discussões teóricas já apresentadas no trabalho. Investigamos então a 

atuação dos atores nos processos de formulação e implementação das políticas de 

combate ao trabalho escravo, incluindo os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, 

considerando o posicionamento dos atores em relação ao tema e como se dá a 

articulação desta rede. Por fim, analisamos os processos de formulação e 

implementação das políticas públicas para erradicação do trabalho escravo, atentando 

para como os interesses dos atores podem afetar esses processos, para os investimentos 

aplicados, para as mudanças ou permanências no tratamento dado ao tema e, por último, 

para seus avanços e limites. 

 

 

4.1  Fatores Determinantes do Trabalho Escravo 

 

Discutimos no capítulo 2 deste trabalho alguns fatores estruturais e conjunturais que, 

dentro de um cenário maior, contribuíram para a permanência de práticas como a 

escravidão contemporânea no Brasil: as consequências da modernização conservadora e 

do aprofundamento capitalista no país e também na agricultura, a histórica concentração 

fundiária brasileira e alguns dos aspectos políticos que permeiam as políticas agrárias. 

Agora, veremos determinantes mais específicos que, no entendimento dos atores mais 

experientes no combate ao problema, influenciam o ciclo do trabalho escravo no país. 

 

As entrevistas nos permitiram identificar de forma clara – e recorrente – não um fator 

preponderante, mas um tripé de fatores determinantes para a ocorrência e persistência 

do trabalho escravo, a saber: a pobreza, o lucro e a impunidade. Muitos atores 

destacaram estes três fatores em conjunto; outros de forma separada, enfatizando um ou 

dois deles. De todo modo, podemos dizer que este entendimento, salvo apenas uma 

exceção, é praticamente consensual entre os atores, conforme exposto a seguir: 
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A gente usa muito a questão da impunidade como o catalisador do trabalho 

escravo, porque ainda persiste. E aí associado também às condições 

socioeconômicas, que geram uma vulnerabilidade para os trabalhadores, e com a 

ganância, a questão do lucro, de obter uma vantagem comparativa no mercado, um 

lucro mais fácil. Esses três elementos associados são o que a gente chama do ciclo, 

(...) e um empurra o outro: ganância, a pobreza e a miséria, e a impunidade 

(Organismos Internacionais). 

 
O ponto central é desigualdade e pobreza, (...) a exclusão, a miséria. Outra coisa 

muito forte, que é muito característica do caso brasileiro é a impunidade. (...) a 

gente faz matérias todos os dias com trabalho escravo, e você vai ver o 

prosseguimento dos processos, a real punição pra esse tipo de coisa (...) os 

processos criminais, que é cadeia pra trabalho escravo, é raríssimo (Sociedade 

Civil). 

 

A principal causa é a impunidade. Lógico que vinculada à impunidade existe a 

vulnerabilidade dos trabalhadores, que aceitam qualquer tipo de promessa 

(Organismos Internacionais).  

 

O lucro desmedido, né, o lucro irracional, o desprezo realmente também ao outro, 

ao ser humano. Por isso vale a pena mantê-lo, arriscar (Estado). 

 

A impunidade é a principal, no meu entendimento, porque gera uma cultura (...) da 

impunidade, histórica, ao longo do tempo. Eu acho que o fator cultural, que se diz, 

ele é meramente um fator consequente da impunidade (Sociedade Civil). 

 

 

A questão da impunidade, fortemente colocada pelos atores, nos remeteu ao estudo de 

Palmeira (1994), que aponta para a conformação de interesses e predominância de redes 

pessoais nos espaços das políticas públicas e de organizações estatais, que resultam em 

uma interpenetração entre Estado e interesses privados no âmbito da questão fundiária. 

Isto porque este processo, além de constituir uma nova coalizão de interesses, 

propiciada e incrustada no interior do Estado, também fortaleceu o peso político dos 

proprietários de terra, quer fossem de setores tradicionais ou de setores mais modernos, 

fazendo o Estado perder seu papel de regulador e tratar as questões agrárias por meio de 

relações pessoais, favores e práticas de clientelismo e corrupção. Estas relações pessoais 

e sociais intermediadoras de interesses entre Estado e setores privados estão no bojo da 

ausência do Estado no que se refere ao cumprimento de medidas repressivas mais 

drásticas aos proprietários de terra que praticam a escravidão em seus empreendimentos, 

uma vez que estes têm seus interesses devidamente representados no interior do Estado, 

quer seja pela coalizão com setores burocráticos estatais, quer pela representação no 

Congresso, dado que muitos também são parlamentares ou estão associados a estes. 
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Associado ao lucro, à impunidade e à vulnerabilidade a que estão expostos os 

trabalhadores aliciados, alguns desses atores também apresentaram a ausência do Estado 

não só como um fator que incentiva a impunidade, mas que propicia principalmente a 

escassez de políticas combativas e preventivas para o problema: 

  

Dá lucro. Se não desse lucro, já tinha desaparecido. Não há suficiente ação de 

retribuição de recursos econômicos, geração de emprego e tudo porque a base é: 

você tem que ter a população fragilizada por falta de emprego e tal. (...) enquanto 

você mantiver esses exércitos, pequenos ou grandes, desempregados, pessoas sem 

alternativas, vai ter trabalho escravo, no mundo, não só no Brasil. Porque o tráfico 

humano, que é uma das atividades mais rendosas do mundo, está ligado ao trabalho 

escravo; pessoas são traficadas normalmente para a escravidão. Quer dizer, quais 

são os determinantes? Pobreza, o lucro e a ausência do Estado pra dar soluções 

curativas e preventivas (Sociedade Civil).  

 

 

Um desses atores pondera que esta ausência do Estado, em alguns casos, como o do 

interior do Pará, pode se dá não só por meio da impunidade, mas também devido às 

dificuldades regionais:  

 

O trabalho escravo, ele tem uma nota típica, ele consegue se apropriar de bolsões 

em que o Estado não está presente. Então, se você perceber, aquela terra (...) Terra 

do Meio, que é Altamira (Pará), BR163 e tal. O que é que ocorre? Você não 

encontra quase nada lá por quê? Primeiro, os atores são frágeis, não tem uma CPT 

lá ativa, não tem; o sindicato rural todo... a lista de mortes, de ameaças de morte, 

essas coisas; então, não tem uma denúncia. Lidamos com a estrada 

Transamazônica e a BR163, que é barro, só podemos atuar no verão, não podemos 

atuar no inverno. Então, toda essa dificuldade me leva a crer que, se nós tivermos 

uma atuação lá mais ativa, nós vamos nos defrontar com realidades bem caóticas 

(Estado). 

 

 

A exceção da concordância com os fatores expostos ficou por conta de apenas um ator 

que apontou a análise da pobreza, da miséria e do exército de reserva que daí resulta 

como simplória para determinar o fenômeno no país e identificou na questão cultural o 

fator predominante para a prática da escravidão. Questão cultural essa que gera certo 

descaso com o trabalhador e com suas condições de trabalho: 

 

Ao longo do tempo, quando a gente foi desvendando as coisas, aquelas razões 

históricas, que a própria CPT e os cientistas políticos, que fizeram as primeiras 

análises, atribuíam isso à pobreza, à miséria, (...) ao famoso exército de reserva, ou 

seja, se aquele cara ali está criando problema, você joga fora simplesmente, 

substitui ele imediatamente. (...). Aí a gente descobriu que não é tão simples assim. 

(...) na verdade, é uma questão cultural e é cultural do povo brasileiro (...) no fundo, 

não só os produtores rurais, mas muita gente entende que é desaforo você fornecer 

equipamento, você ter atenção com o risco de trabalho, acessos ergonômicos (...) 

Mas, acima de tudo, o que eu mais notei ao longo dos anos é essa coisa que se 
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chama descaso. “O que é que eu vou ganhar? Eu vou comprar, eu vou gastar 

comprando chapéu pra proteger o cara do sol? Por que é que eu vou me preocupar 

com a dinâmica do ritmo de trabalho, se os caras estão acostumados com isso? (...) 

ele acha que é desaforo ele gastar com o empregado. (...) São assim, de altíssimo 

nível pra negócios, pra uso da tecnologia e tal, tá, mas pra essa coisa dos direitos 

trabalhistas, dos direitos humanos, estão naquele patamar mais baixo, pra entender 

e aceitar esses vetos. Então, às vezes o diálogo é difícil (Estado). 

 

Muito embora possamos identificar alguns traços culturais que podem contribuir para 

este tipo de exploração, é necessário ponderar que esta questão cultural não é uma 

característica apenas do povo brasileiro, uma vez que o trabalho escravo não acontece 

exclusivamente em nosso país, mas também em diversas partes do mundo. Além disto, 

essa questão cultural pode ser entendida como uma consequência de nosso processo 

conservador de modernização que, por não se tratar de uma revolução liberal-burguesa, 

não traz as transformações culturais, sociais, econômicas e políticas associadas a esse 

processo (FERNANDES, 2006). 

 

Para além de identificar a tríade pobreza, impunidade e lucro, alguns atores também a 

relacionaram com o modelo de desenvolvimento que gera concentração fundiária, 

extração do capital da terra e exploração: 

 

Essas raízes, elas giram em torno de três pólos: a miséria (...), a impunidade e a 

ganância, ou seja, o tipo de modelo de desenvolvimento que vai se impondo, tanto 

em termos de devorador de terra, de concentrador de terra, de excluidor, quanto em 

termos de concentração de recursos (Sociedade Civil).  

 

(...) aquela visão de que ele vai utilizar aquela terra, não sabe-se por quanto tempo, 

e ele tem regra com o dinheiro... investimento de dinheiro de bancos estatais, e ele 

vai tentar tirar num determinado período o máximo que aquela terra tem que 

produzir; e ele investe muito pouco. Assim como ele investe pouco na infraestrutura 

da própria sede da fazenda, da moradia dos trabalhadores, ele investe muito pouco 

nos trabalhadores, e tenta usufruir desse trabalhador o máximo possível (Estado).  

 

 

 

Este modelo de desenvolvimento ao qual o primeiro ator se refere é justamente o 

modelo de aprofundamento capitalista ocorrido no Brasil, através do qual os grandes 

empresários se transformaram nos maiores proprietários de terra do país, conforme nos 

aponta Oliveira (2007). Graças a essa fusão entre empresário e latifundiário foi que se 

consolidou e se acentuou a propriedade privada da terra no país, constituindo as bases 

para um tipo específico de capitalismo, que se aproveita tanto do lucro quanto da renda 

da terra, apropriando-se da terra pré-capitalista e transformando-a em renda capitalizada 
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da terra (MARTINS, 2010). Neste contexto, a concentração de terra se torna um método 

de extração de capital do processo produtivo e como tal, desfaz a noção da terra como 

um bem que precisa ser cuidado e investido e a transforma em um mero meio de 

obtenção de lucro, tentando retirar dela e do trabalhador que nela atua o máximo de 

usufruto possível, conforme podemos identificar na fala do segundo ator.   

 

Este processo de transformação de empresários urbanos e industriais em latifundiários, 

ao invés do contrário – latifundiários em empresários capitalistas – possibilitou uma 

contradição: a utilização de práticas modernas com práticas arcaicas de trabalho, 

conforme podemos verificar em vários empreendimentos agrários avançados que se 

utilizam do trabalho escravo. Esta contradição é apontada por um dos atores: 

 

Tinha cada vez mais a convicção de que algo extremamente grave acontecia, e, pior 

ainda, acontecia com os grupos empresariais mais expressivos do Brasil e do 

exterior; quem implementava aquele sistema de trabalho não era o velho coronel de 

chapéu e espora, era o capital mais avançado, na área financeira ou na área 

industrial, mas no Pará, na agropecuária, ou às vezes mantinha atividades não 

apenas na agropecuária (...). O trabalho escravo eclodiu na Amazônia de forma 

mais vigorosa quando chegou o desenvolvimento, quando chegou o dinheiro, 

quando chegaram as grandes empresas (Sociedade Civil).  

 

 

Desta forma, essas relações contraditórias no campo devem ser compreendidas dentro 

da ótica do desenvolvimento capitalista moderno, que se reproduz de forma heterogênea 

e desigual, ao contrário do entendimento da expansão capitalista como um processo 

homogêneo e linear que excluiria o atraso e as práticas arcaicas. É neste movimento 

contraditório que o capital avançado não elimina, mas traz para si a prática do trabalho 

escravo, fazendo deste trabalhador um sujeito social formado por este sistema, 

conforme reconhece um dos entrevistados: 

 

Geralmente as pessoas, quando são trazidas pro trabalho escravo, vão trabalhar 

exatamente no setor primário da economia, produção agrícola, e a produção 

agrícola como comoditie, (...) está vinculada a um preço internacional; então, você 

vai pegar um determinado produto, que é produzido em determinadas regiões do 

país, em que a precarização da mão de obra, ela é gritante; (...) você vai competir o 

seu preço com aquele tipo de produto; então, o cara pega o cidadão que vai 

produzir álcool ou açúcar, no setor sucroalcooleiro, e quer transferir pra esse tipo 

de atividade o mesmo tipo de prática que está desenvolvido aí fora ou continuar 

uma prática que é secular no Brasil (Estado). 
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É este mesmo capitalismo contraditório e desigual que associa, de um lado, alta 

tecnologia produtiva e, de outro, precariedade de formas de trabalho, incluindo o 

trabalho escravo, constituindo uma profunda desigualdade sócio-econômica:  

 

“Nossa, mas como é que uma lavoura mecanizada convive com trabalho escravo?” 

“Como é que pode existir trabalho escravo numa lavoura, por exemplo, de soja, de 

algodão, no Mato Grosso, onde tudo é mecanizado?” O trabalhador escravo não 

está operando máquinas, ele está derrubando a floresta. Então, essas coisas 

convivem; o agronegócio convive com o trabalho escravo (Organismos 

Internacionais).  

 

É neste contexto que podemos pensar em uma modernização conservadora por meio da 

qual o desenvolvimento econômico e social recorre permanentemente à conjugação de 

velhas estruturas com novas estruturas, criando uma profunda heterogeneidade que 

provoca consideráveis reflexos nas relações sociais, políticas e econômicas conforme 

exposto por Draibe (1985). Assim, as bases do desenvolvimento capitalista no país se 

consolidaram não de modo a interferir e destruir nossas arcaicas estruturas econômicas e 

sociais, mas para sobrepor o moderno ao antigo, criando, desta forma, condições para a 

ocorrência e permanência do trabalho escravo. Deste modo, por não interferir em 

antigas estruturas sociais, políticas e econômicas, esta modernização também contribui 

para a permanência de bolsões de pobreza e miséria em determinadas regiões, já que a 

desigualdade sócio-econômica se aprofunda nesse sistema. Também colabora para 

relações políticas baseadas em relações pessoais, clientelísticas e de trocas de interesses, 

o que pode favorecer a questão da impunidade, já que o poder político da camada 

latifundiária se mistura e por vezes se confunde com o poder do Estado. Além disto, a 

modernização conservadora e o aprofundamento capitalista se traduzem, sobretudo, na 

busca e na extração do máximo lucro possível nas mais diversas operações, incluindo os 

empreendimentos agrários que se tornaram altamente rentáveis.  

 

 

4.2  Atuação dos Atores  

 

Destacamos aqui os atores políticos entrevistados, engajados no combate ao trabalho 

escravo e que têm contribuído para dar relevância ao tema no âmbito nacional e 

internacional. Outros atores são partícipes, porém, delimitamos nesta pesquisa os mais 

representativos na literatura sobre o tema e que estão contemplados na formulação e/ou 
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execução das políticas públicas estudadas, procurando discutir suas estratégias de 

atuação de maneira mais detalhada, a partir dos dados obtidos na pesquisa de campo. 

  

O primeiro ator a desenvolver ações nesse campo foi a CPT, que iniciou suas atividades 

em 1975, sob regime militar, e nasceu como resposta à difícil situação dos trabalhadores 

rurais. Ligada inicialmente à Igreja Católica e vinculada à Conferência Nacional dos 

Bispos do Brasil, a pastoral desenvolveu mais tarde um trabalho ecumênico mais amplo, 

aliando-se a outras igrejas cristãs não católicas. Tem como lema principal de atuação a 

terra para o trabalho e para a vida, a garantia de seu acesso a todos e a reforma agrária. 

É a partir da terra como questão principal que se desdobram suas estratégias:  

 

O lema principal é terra pra todos, é reforma agrária e direitos agrários à terra, a 

terra para o trabalho e não pra negócios. Então, com a terra e a água, vai o 

ambiente, vão as condições de vida na terra. Então, isso é um pouco do nosso 

trabalho, e a promoção dos direitos de quem vive e trabalha na terra, seja ele 

população tradicional, comunidade quilombola, posseira, ou trabalhador sem-terra, 

que em algum tempo foi expulso (...). Então, a questão do trabalho escravo, nesse 

contexto, ela é uma questão transversal porque, de certa maneira, ela é um 

revelador do que tem de pior das consequências da concentração fundiária, da 

terra, da exploração, da impunidade. Então, é um revelador, e ao mesmo tempo as 

soluções, que a CPT sempre apontou como as mais sistêmicas, vamos dizer, na 

questão do trabalho escravo é a reforma agrária (Sociedade Civil). 

 

Apoiando o trabalhador rural não só no âmbito religioso, mas principalmente na 

conscientização de seus direitos como cidadão, a CPT é responsável por muitas das 

denúncias de trabalho escravo ao governo. Os dados colhidos pela pastoral desde sua 

fundação serviram e ainda servem de referência para diversas organizações. A 

instituição lança campanhas, prepara materiais informativos aos trabalhadores e realiza 

relatórios anuais sobre os conflitos no campo (CPT, 2009). 

 

Cabe ressaltar que além de entrevistarmos o coordenador da Campanha Nacional pela 

Erradicação do Trabalho Escravo da CPT, Frei Xavier Plassat, também entrevistamos o 

padre e professor Ricardo Rezende, coordenador do GPTEC, que antes de montar o 

grupo de pesquisa, atuou por vinte anos nas CPT´s de Conceição do Araguaia e de Rio 

Maria, no sul do Pará. Ele identifica em 1977 seu primeiro contato com a questão e a 

partir daí toda uma atuação da CPT pelo combate ao trabalho escravo, porém de 

maneira solitária e muito dificultada pela violência característica da região e também 

pela ditadura militar, já que se tratava de uma ala mais progressista da Igreja Católica. 

Desde o início havia preocupação em registrar os acontecimentos por meio dos 
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depoimentos dos trabalhadores que chegavam à CPT, fugidos das fazendas, para 

denunciar o trabalho escravo e pedir ajuda e proteção, já que a Igreja era a única 

instituição em que confiavam. Assim, além da preocupação com a vida desses 

trabalhadores, havia em paralelo o entendimento do registro como uma estratégia 

importante de sua ação: 

 

A primeira questão era salvar quem fugiu pra não ser capturado; então, era tirar a 

pessoa da região. Segundo aspecto era anotar, escrever, porque, como nós 

mexíamos com empresas muito fortes, e era um período de ditadura, nós 

poderíamos ser processados; então, nós tínhamos que ter provas do que nós 

estávamos vendo; então, pegávamos o depoimento do trabalhador, ele assinava, ou 

colocava o dedo, se não soubesse assinar, marcava com a digital, e nós 

assinávamos como testemunhas os seus depoimentos, (...) levava o trabalhador na 

delegacia pra ele prestar depoimento; ou, por exemplo, (...) levava a esposa, a mãe, 

o filho, alguém da família que ia lá dizer “Olha, fulano veio aqui aliciou... o gato 

tal esteve aqui, pegou o trabalhador, levou e tal, e ele não manda notícias, a gente 

não sabe o que acontecendo e tal”. Então, começou a haver um registro em 

algumas situações junto ao aparelho do Estado pra podermos garantir o mínimo de 

fé na documentação, porque (...) podiam dizer que nós éramos comunistas, que nós 

estávamos (...) obrigando o trabalhador a dizer aquilo, entendeu? E na delegacia 

local, onde havia o crime, ou no cartório, era um perigo porque era onde tinha a 

fazenda, onde tinha relações de compadrio, amizade, um tecido de relações das 

autoridades com os denunciados. E as próprias autoridades tinham medo, ou eram 

claramente cúmplices, usufruíam até de benefícios em relação àquele crime, ou 

eram amedrontados (Sociedade Civil). 

 

 

Assim, fica clara a percepção da entidade sobre a existência das relações de clientelismo 

e patronagem, ou seja, relações pessoais de troca de interesses, serviços ou bens entre 

parceiros, neste caso entre autoridades locais e fazendeiros da região, e a preocupação 

em tentar se prevenir das consequências que essas relações poderiam trazer para os 

trabalhadores.  

 

As CPT´s do Pará atuavam, dessa forma, sozinhas no combate ao trabalho escravo, 

principalmente porque as ocorrências e denúncias aconteciam predominantemente nesta 

região. Todavia, a partir do final dos anos 80, outras CPT´s, como as do Tocantins, 

Piauí e Maranhão, começaram a se conscientizar mais sobre o problema a partir da 

militância das CPT´s do Pará e a se envolver no combate, já que a origem dos 

trabalhadores aliciados era justamente destes estados. Começava a partir daí a se 

fortalecer na atuação da CPT um movimento de conscientização, tanto interno às 

demais pastorais da terra, como externo direcionado aos trabalhadores rurais: 

 

A CPT, no Tocantins, (...) em 89; (...) participava das atividades (...) mais voltadas 

a apoiar grupos de sem terra e posseiros, sobretudo na região norte, no Bico do 
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Papagaio, (...) e a conscientização nos primeiros assentamentos, que começavam a 

ser criados nesse início do regime democrático. Aí, nesse trabalho mesmo que 

fomos descobrindo mais pela chamada dos nossos colegas da CPT do Pará, 

Xinguara, Marabá, a problemática do trabalho escravo, quando repetidamente, nos 

encontros regionais que a gente tinha com eles, eles traziam casos, onde parecia 

cada vez mais nítido que havia uma rota pra escravidão acontecer no Pará, havia 

um início de rota que sempre partia de Maranhão, do Ceará, do Piauí e do 

Tocantins (Sociedade Civil). 

  

 

Essa conscientização foi paulatinamente ganhando força e constituindo as bases para 

uma atuação de combate mais pautada pela organização, que culminou em um 

movimento mais articulado, coordenado e específico para o combate ao trabalho 

escravo, denominado de Campanha Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo, 

dado que a CPT desenvolve atividades de apoio aos trabalhadores rurais de modo geral, 

conforme nos fala um dos entrevistados: 

 

Então, aos poucos nós fomos refletindo com essas CPTs do Pará, e provocados por 

ela, e dizemos: (...) vamos analisar junto, e ver como cada um, no seu lugar, no 

Piauí, no Maranhão, no Tocantins, no Pará, pode contribuir no combate ao 

trabalho escravo, na prevenção aos trabalhadores pra que eles fiquem mais 

vigilantes, e pra que nós consigamos antecipar o problema”. Então, foi assim que 

nasceu a ideia de uma articulação que a gente passou a chamar “Campanha”; isso 

se deu concretamente em 97 (Sociedade Civil). 

 

 

Este projeto consiste em receber denúncias, divulgar e organizar seminários e eventos 

de formação, prevenção e capacitação, principalmente no nível local, contando para isso 

com outros atores como grupos locais de direitos humanos e equipes pastorais, de forma 

a garantir uma maior capilaridade nas regiões de atuação. Além disso, busca promover a 

representação da entidade no plano nacional, de forma a pressionar o poder público para 

a tomada de medidas mais efetivas, principalmente a partir de 2002, quando o órgão 

teve sua participação mais institucionalizada junto ao Estado. A campanha então 

possibilitou à CPT atuar de forma a explorar mais seu potencial de difusão e divulgação 

das informações que recolhia, fortalecendo assim um de seus mais importantes papeis 

que é o de fazer pressão:  

 

De 97 a 2002, a gente não tinha participação, (...) o GERTRAF era um grupo de 

executivos sem participação da sociedade civil, mas aconteceu que, no final de 

2001, quando o ritmo de coleta de denúncias, que a gente tinha a partir daí, da 

nossa campanha padronizada, a forma de se trabalhar isso, quem informava as 

denúncias, como se fazer isso – começamos também a consolidar todos os dados 

(...) aí nós começamos a evidenciar um fluxo de denúncias, que foi crescendo, e que, 

no final de 2001, gerou um certo estado de alerta no Ministério do Trabalho, no 
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Ministério da Justiça, sobretudo porque, ao mesmo tempo, estávamos articulando 

denúncias na OIT e na OEA (Sociedade Civil). 

 

 

A partir desta época, devido à forte pressão que vinha fazendo como movimento da 

sociedade civil organizada, alguns canais institucionais começaram a se abrir para a 

CPT, o que lhe permitiu uma atuação mais articulada em relação aos espaços de 

discussão propiciados pelo Estado e o reconhecimento deste em relação às suas 

constantes denúncias. Dessa maneira, sua ação organizada, calcada em estratégias de 

resistência e pressão, permitiu o estabelecimento de uma relação mais institucional com 

o Estado: 

 

Nós usamos os canais institucionais, quando disponíveis, (...). A partir de 2002, nós 

tivemos acesso a mais canais institucionais, abertura de espaços colegiados, onde 

começou a ser possível socializar essas informações e discutir soluções. Antes, 

quando até 95 havia uma negação do poder público em relação à realidade dessas 

denúncias, utilizamos canais institucionais por fora do Brasil, instituições 

internacionais principalmente, como uma forma de alavancar... reduzir a 

resistência do poder do Estado brasileiro, e foi um sucesso inclusive. Também 

usamos todo movimento social, a mobilização social; e isso foi tema de recorridas 

romarias, gritos da terra, ações da CPT, material de campanha (Sociedade Civil). 

 

 

Depois da CPT, outro ator que começou a se envolver no combate ao trabalho escravo 

foi o MTE, que iniciou suas primeiras ações entre 1995, 1996, a partir da criação do 

GEFM. Este grupo móvel havia surgido como uma necessidade de garantir maior 

resistência às pressões locais que havia sobre os grupos regionais de fiscalização, que 

eram ameaçados ou estavam articulados com o poderio local. A entrevistada revela que 

as primeiras ações eram marcadas pela incerteza, tanto sobre a atuação do órgão como 

em relação a que tipo de situação iam encontrar pela frente. No início, além de apurar 

denúncias sobre escravidão, o grupo móvel também investigava denúncias de trabalho 

infantil, no setor sucroalcooleiro na região de Mato Grosso do Sul. A esta época, o 

grupo não contava com o apoio de outros órgãos, como acontece atualmente, e sua 

composição era somente de auditores do trabalho do MTE e de agentes da Polícia 

Federal: 

 

As nossas primeiras ações eram como se a gente fosse um pouco Indiana Jones; a 

gente não sabia o que ia encontrar, e, acima de tudo, a gente não sabia o que ia 

fazer (...). E todas as primeiras ações foram revestidas dessa coisa, da 

improvisação, sabe, e pedido de ajuda, porque não existia recurso, não existia uma 

rubrica orçamentária, um programa de governo, que nos respaldasse pra esse 
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resgate, pra ajudar as pessoas e tal. Tanto que todas essas primeiras ações, elas 

não tiveram um princípio, um meio e fim, como as outras demais ações, depois de 

você ter um programa, recurso, (...). Eu me lembro que as duas primeiras ações que 

eu coordenei, eu não consegui nenhum tipo de resultado em benefício dos 

trabalhadores. Por quê? (...) Porque a gente não tinha nenhum tipo de mecanismo, 

ou de poder, que a gente tem hoje. Com a participação principalmente do 

Ministério Público, hoje, a gente pode apelar inclusive pra Advocacia Geral da 

União, Procuradoria da República, ou seja, os parceiros governamentais e estatais 

hoje trabalham de uma forma integrada. Mas, nos primeiros tempos, éramos só nós 

e os agentes da Polícia Federal (Estado). 

 

 

Assim, aos poucos, os grupos foram se apropriando de suas atividades, de seus 

procedimentos e das práticas que iriam encontrar, consolidando em sua forma de 

atuação os mecanismos de poder que uma entidade estatal fiscalizadora possui. Ao 

mesmo tempo, ganhavam o apoio de Ministério Público do Trabalho, que poderia ir 

além do trabalho da fiscalização e propor outras medidas que não eram da alçada do 

MTE, o que fez com que este incorporasse como uma via de sua ação a articulação com 

outras entidades de poder diferenciado que pudesse complementar o seu próprio nas 

fiscalizações, conforme nos relata a entrevistada: 

 
Porque hoje você apura a denúncia; se ela é procedente, depois você adota todos os 

procedimentos: entrevista aos trabalhadores, faz o cálculo dos débitos trabalhistas, 

entrevista o empregador, determina a ele o que tem que ser corrigido, emite as 

carteiras, anota as carteiras; o Ministério Público também está presente. Mas, 

nessa época, éramos só nós... Então, ao longo do tempo, o trabalho, é claro, foi 

sendo aperfeiçoado, foi sendo aprimorado. O trabalho conjunto com o Ministério 

Público (do Trabalho) também tem esse aspecto altamente positivo, porque é onde 

aparece ali o limite da ação da fiscalização, e pode entrar o Ministério Público com 

competência pra propor uma ação civil, pra determinar, por exemplo, o bloqueio de 

contas bancárias, pra garantir o pagamento, uma série de outras medidas, que 

dependem de competência legal, que a fiscalização não tem (Estado). 

 

 

As operações têm por finalidade retirar os trabalhadores dos locais em que se encontram 

e garantir-lhes o recebimento das verbas trabalhistas a que têm direito, além de acionar 

outros órgãos públicos para que sejam tomadas as providências necessárias. O MTE 

também se encarrega de prestar assistência no que se refere à alimentação, hospedagem 

e transporte ao local de origem quando o empregador não o faz de imediato, por meio 

de recursos previstos no orçamento, e também de prover a concessão do benefício do 

seguro-desemprego, recebido em três parcelas de um salário mínimo cada. Cabe 

ressaltar que as operações são, na maioria das vezes, realizadas a partir de denúncias 

encaminhadas ao MTE e triadas em função de critérios como consistência, atualidade, 

número de trabalhadores envolvidos, dentre outros. 
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Desde 2004, o MTE também atualiza o cadastro de empregadores flagrados pela 

fiscalização, que incorreram em práticas de trabalho escravo. Mais conhecido como 

“Lista Suja”, esse cadastro é divulgado e encaminhado para diversos órgãos e bancos 

públicos e tem o efeito de impedir o acesso de algumas linhas de financiamento desses 

bancos, por parte dos empregadores relacionados. A relação, atualizada semestralmente, 

inclui, por um lado, empregadores cujos autos de infração forem dados como 

definitivos, sem possibilidade de recursos e exclui, por outro lado, empregadores que, 

ao longo de dois anos de inclusão no cadastro, regulamentarem as irregularidades 

identificadas pela inspeção do trabalho 

 

O MTE também desenvolve parcerias com o Ministério do Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome (MDS) para priorizar os trabalhadores resgatados no acesso ao 

benefício do programa Bolsa Família, e com o Ministério da Educação (MEC) no 

sentido de incluir os trabalhadores em turmas de alfabetização de jovens e adultos, do 

programa Brasil Alfabetizado. Há também um projeto do MTE em implementação nos 

estados do Mato Grosso, Maranhão, Piauí, Pará e Minas Gerais, chamado Marco Zero, 

para que a mão-de-obra rural nos locais de maior aliciamento possa ser intermediada 

pelas agências do Sistema Nacional de Emprego (SINE), tornando o papel do aliciador 

desnecessário e fomentando a adoção das práticas da legislação trabalhista. Contudo, 

apesar de formalizar a contratação dos trabalhadores, esta medida não garante que o 

aliciador deixe de ser convocado pelos empreiteiros para recrutar mão-de-obra, uma vez 

que estes podem continuar a optar pela ilegalidade. 

 

Podemos dizer que até os anos 90 os poucos atores que estavam engajados no combate 

ao trabalho escravo eram a CPT e o MTE. Entretanto, a partir dos anos 2000, diversos 

atores começaram a participar desta luta e a desenvolver suas próprias ações, o que 

permitiu que o trabalho inicial da CPT e do MTE fosse complementado.    

 

Um desses atores foi a organização não governamental e agência de notícias Repórter 

Brasil, criada em 2001 com o objetivo de incentivar a reflexão e ação sobre a violação 

aos direitos fundamentais dos trabalhadores do campo no país, exercendo a função de 

mobilização e sensibilização junto à sociedade e ao Estado para que as ações de 

combate possam ser reforçadas, assim como a CPT. Contudo, diferente desta, a Ong 
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consegue, por ser uma agência de notícias, maior visibilidade e influência tanto em 

nível nacional quanto internacional, dinamizando a circulação de informações e 

denúncias. A seguir, o entrevistado nos fala sobre o papel da instituição: 

 

 Acho que é um papel que é exercido pela Repórter Brasil (...) que é muito 

estratégico, em vários sentidos, porque (...) acho que o conjunto do combate do 

trabalho escravo no Brasil, ele é formado dessa diversidade de ações, do Estado, 

por meio das políticas públicas, etc.,  e da sociedade civil, que mobiliza, que tenta 

sensibilizar, que busca formas de fazer dessa questão uma questão mais conhecida, 

mais importante pra sociedade; (...) e o fato de você ter um canal específico, uma 

agência de notícias que retrate esse problema com mais precisão, com mais 

cuidado, com mais dedicação, faz com que o problema ganhe outras proporções, 

(...) reverbera esse problema pra outros ambientes, que por sua vez ajudam na 

pressão pra que haja reforço nas políticas, reforço nas ações, etc.; então, já é uma 

realidade de um ambiente de pressão, (...) que impede a inércia, impede aquela 

situação de acomodação e tal. Então (...) a indignação vai acendendo outros tipos 

de ações, (...) faz com que não haja um comodismo (...). Evidentemente que um dos 

grandes trunfos nossos também é a visibilidade e o impacto que isso tem na questão 

dos direitos humanos, não só no Brasil, mas no mundo. Esse papel que a gente 

exerce, ele acaba tendo essa influência geral em várias outras esferas. Então, acho 

que esse é um aspecto interessante do combate ao trabalho escravo no Brasil, (...) 

que é esse trabalho combinado entre sociedade civil e poder público. A gente 

adotou, e vem trabalhando muito fortemente com o princípio que é de mobilizar 

lideranças sociais, em todos os níveis, desde a base, da comunidade, pessoas que 

ajudem a denunciar, a mostrar, a evidenciar esse problema ali, na parte mais 

concreta, na ponta desse problema, até os mais altos escalões de todas as 

instituições, governos, corporações, e outras instituições, entidades e tal, para 

acabar com esse problema, porque a questão é que não é fácil (Sociedade Civil). 

 

 

Dessa maneira, sua estratégia de atuação consiste em garantir maior vocalização e 

visibilidade ao tema, no sentido de complementar a ação de outros atores e reforçar a 

inserção deste problema na agenda governamental. A agência está dividida em duas 

grandes áreas de atuação: a área de jornalismo e pesquisa, que produz informação e 

análises que possam ser utilizadas como ferramenta e subsídio por lideranças sociais, 

políticas e econômicas; e o eixo de metodologia educacional, que desenvolve projetos 

para que os direitos socioambientais e trabalhistas sejam ensinados a estudantes e 

trabalhadores. Assim, outro eixo de sua atuação é a produção de conhecimento e 

informações sobre a dinâmica do problema. 

 

Dentro da área de jornalismo e pesquisa, um projeto é o de ciência e 

monitoramento de agrocombustível, (...) o que é que realmente isso está provocando 

em termos de impactos sociais e ambientais, principalmente. E temos o projeto de 

investigação das cadeias produtivas, que, na verdade, (...) foi uma ideia executada 

pela Repórter Brasil, mas teve uma grande colaboração da OIT, inicialmente, que 

foi quem iniciou o apoio ao projeto; a primeira investigação de cadeia produtiva foi 

em 2004; em 2007 teve a segunda, e a gente já está fazendo outras agora (...). Uma 

das grandes questões nessa tentativa de sensibilização, de mobilizar as pessoas, é 



106 
 

mostrar que tudo tem a ver com o problema. Quando a gente pega essa questão da 

cadeia produtiva é uma bomba porque mostra que grande parte, desde as grandes 

empresas, os grandes setores econômicos, até o consumidor, pode estar 

contribuindo com esse tipo de exploração, e isso gera um sentimento de... um 

constrangimento diferente, porque aí já não é mais aquela coisa no Pará... 

(Sociedade Civil). 

 

 

Esse constrangimento diferente a que se refere o entrevistado é justamente um dos 

diferenciais nas estratégias de atuação da ONG no sentido de provocar uma 

sensibilização, pois a partir da associação do problema com o consumo cotidiano ou 

com relações comerciais, há uma aproximação, um sentimento de participação em uma 

prática que até então, além de desconhecida era longínqua e ficava restrita às regiões 

mais remotas do país. E esta co-participação é algo que pode causar um tipo de 

mobilização na sociedade, fazendo com que ela se implique com o tema. Além deste 

trabalho junto à sociedade, também há um projeto com as comunidades locais de 

conscientização para o ciclo do trabalho escravo, que complementa a atuação de 

sensibilização da Ong, desenvolvido a partir do programa “Escravo, nem pensar!”:  

 

Além dessas ações na área de jornalismo e pesquisa, que engloba tudo isso, temos 

também a área de educação, na verdade, elaboração de metodologias que são 

utilizadas na prevenção ao trabalho escravo; (...) quais os pontos nos quais é 

possível atuar pra impedir a continuação do ciclo? O “Escravo, nem pensar!”, que 

é um programa de educação, tem justamente esse propósito, parcerias com 

prefeituras, secretarias estaduais de educação, nos estados Pará, Maranhão, Piauí, 

principalmente de saída dos trabalhadores, (...) com professores e lideranças 

comunitárias também, pra formação e incentivo à produção de projetos, 

mobilização da comunidade, pra evitar que esse ciclo perpetue (Sociedade Civil). 

 

 

Além destas ações de sensibilização e conscientização, a Repórter Brasil também 

formulou, em conjunto com a OIT e o Instituto Ethos de Responsabilidade Social, um 

representante do setor empresarial, o Pacto Nacional pela Erradicação do Trabalho 

Escravo, uma iniciativa junto ao empresariado que surgiu após o mapeamento das 

cadeias produtivas e das relações comerciais das empresas autuadas pelo governo, com 

a finalidade de dialogar e envolver as empresas para a busca de soluções conjuntas e 

para a não comercialização de produtos oriundos de fornecedores que utilizaram mão-

de-obra escrava.  

 

Outra atuação da ONG é o Centro de Monitoramento de Agrocombustíveis (CMA) que 

visa pesquisar, analisar e divulgar relatórios e reportagens sobre os impactos sociais, 
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trabalhistas, ambientais e fundiários, causados pelas culturas que podem ser ou que já 

estejam sendo utilizadas para a produção de agrocombustíveis no Brasil, como soja, 

cana de açúcar, dendê, dentre outras. Estes estudos foram traduzidos para outras línguas 

e divulgados em diversos países, ganhando considerável abrangência e repercussão e 

têm sido utilizados como referência por universidades e empresas nacionais e 

internacionais (REPÓRTER BRASIL, 2011).  

 

A partir de 2001 também começou a haver maior envolvimento do MPT, 

principalmente nas ações de fiscalização, porém não como algo institucionalizado, mas 

sim esporádico. Até então sua função era receber os relatórios das fiscalizações e ajuizar 

ações civis públicas, o que limitava, de certo modo, sua compreensão sobre o problema 

e resumia sua atuação ao papel de promover justiça, conforme relata um dos 

entrevistados:    

 

Quando começaram as operações móveis, elas eram simplesmente acompanhadas 

pelo Ministério do Trabalho, somente; então, ao Ministério Público era dirigido os 

relatórios de todas as fiscalizações, e aí nós simplesmente ajuizávamos as ações 

civis públicas. Então, como não havia a nossa participação in loco, (...) a gente 

ainda ficava um pouco reticente, achava que havia um certo exagero; enfim, 

comungávamos daquela opinião corrente, que existia no Brasil afora, achando que 

havia exagero e tal. Daí que nós, devidos às controversas que se formavam no 

transcurso das audiências, no ajuizamento das ações civis públicas, chegamos à 

conclusão que pra fazer esse confronto de teses daquele material que nós 

ajuizávamos, com aqueles argumentos que a defesa fazia, pra gente cotejar isso, (...) 

fazer realmente a comparação, e ver de fato quem tinha razão, somente a nossa 

participação in loco (Estado).  

 

 

Desde então, o MPT participa ativamente não só das operações de fiscalização do grupo 

móvel, nas quais pode ajuizar ações, garantir o pagamento de indenizações e dar maior 

respaldo às ações do MTE, mas também do enfrentamento do problema de modo a 

tentar institucionalizar mais esta atuação dentro do próprio órgão. Para tanto, em 2002 

foi criada a Coordenação Nacional da Erradicação do Trabalho Escravo, a CONAETE, 

que se ramifica em coordenações regionais, uma vez que também há fiscalizações locais 

que devem igualmente ser realizadas com a presença de representantes do MPT. Desse 

modo, sua atuação se amplia e ganha uma nova estratégia que é a formação de uma rede 

própria e interna ao órgão, ramificando o papel de combate aos ministérios regionais. 

Há entre a coordenação regional e a nacional constante troca de informações e de 
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pessoal, a fim de garantir a presença ministerial nas operações, conforme aponta um dos 

entrevistados:    

 

Hoje, a participação ministerial nas operações é algo institucional, faz parte da 

nossa atividade. (...) Nós tivemos que evoluir nessa questão; nós sentimos a 

necessidade de atuarmos de forma sistemática, de forma organizada. E como fazer? 

Criamos uma coordenação nacional. Então, um grupo de procuradores se reuniu 

pra formar essa coordenação (...) a CONAETE, que é a Coordenação Nacional de 

Erradicação do Trabalho Escravo, ela é do Ministério Público do Trabalho. (...) ela 

se irradia pras regionais; então, cada regional tem a sua coordenação regional. A 

Secretaria de Inspeção do Trabalho faz junto com a CONAETE nacional uma 

triagem de todas as denúncias e compõe os grupos móveis. Então, quando eu não 

tenho alguém pra encaminhar, eu comunico a Brasília, à CONAETE nacional, que 

vai me disponibilizar algum procurador; aí não necessariamente da regional, de 

cada região. Então, nós temos toda uma estratégia montada, bem sistematizada, 

organizada mesmo, que funciona, efetiva;  então, jamais uma operação vai ficar 

sem um acompanhamento de um membro do Ministério Público do Trabalho 

(Estado). 

 

Embora essa coordenação já tenha, de certa forma, se instituído no MPT, um dos 

entrevistados pontua, em sua visão, o que considera a real missão da CONAETE: “Nós 

constituímos um grupo que foi feito pra acabar. A nossa CONAETE, ela não existe pra 

se eternizar, existe pra acabar. A nossa pretensão é que essa tarefa nossa acabe”. 

Nesse sentido, podemos notar que a perspectiva do MPT não é somente em combater o 

trabalho escravo, mas também erradicá-lo. 

 

A presença do MPT nas fiscalizações garante não só maior respaldo às ações que são 

desenvolvidas no momento das operações, mas também afiança maior propriedade em 

seus próprios postulados que irão servir de base para os futuros julgamentos das ações 

que serão encaminhadas, o que não acontecia antes de sua participação in loco. Segundo 

um dos entrevistados, essa participação assegura maior legalidade nos procedimentos, 

conferindo maior seriedade ao trabalho dos agentes da fiscalização, que antes eram 

acusados de arbitrariedade pela defesa dos acusados. Assim, a atuação do MPT também 

se amplia no sentido de desempenhar o papel de afiançador da seriedade das 

fiscalizações:  

 

Então, eles já falam: “Olha, o Ministério Público está aí”. Então, a força que o 

órgão tem permite que o policial caminhe dentro do que é pra caminhar; (...) a 

própria eficiência no recolhimento das provas, no recolhimento das boas provas, 

que se deve fazer. Porque é impressionante. Quando nós não participávamos, o 

grande argumento do fazendeiro, em audiência, era em relação à arbitrariedade da 

fiscalização, que eram arbitrários, andavam armados. Com a presença do 

Ministério Público do Trabalho, o procurador presente, esse argumento (...) deixou 

de existir, porque é inadmissível argumentar que há abuso de autoridade com a 
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presença de um procurador, embora todo mundo continuasse armado, (...) era um 

argumento frágil (Estado). 

 

Hoje, o MPT, além de entrar com as ações civis públicas para o cumprimento das 

obrigações que todo empregador deve ter em relação aos trabalhadores, também pede, 

em caráter pedagógico, a condenação por dano moral coletivo; que tem por finalidade 

penalizar o empregador financeiramente para lhe mostrar o custo de proceder à margem 

da lei. Atualmente, essas indenizações têm sido julgadas em valores bastante 

consideráveis, tendo ocorrido recentemente o caso de uma condenação ter chegado ao 

valor de R$ 5 milhões. 

 

Um ponto interessante na atuação do MPT, sob a ótica de um dos entrevistados, é que a 

ação do ministério não se limita a estabelecer uma conduta somente para uma situação 

específica, mas para que a adequação possa se projetar em todas as situações futuras que 

venham a ocorrer, o que tem como fundamento a mudança da relação capital-trabalho: 

 

 Você defende não só aqueles trabalhadores que estavam ali naquela situação à 

medida que você entra com uma ação civil pública, com pedidos, com obrigações 

consistentes em condutas de não fazer e fazer; você faz com que aquele empregador, 

na hora que ele for contratar uma outra pessoa, ele tenha a sua conduta adequada. 

Ou seja, você não protege só aqueles trabalhadores que foram flagrados ali, 

naquela situação de exploração, você também cria dentro daquele empreendimento 

uma obrigação de que ele, na próxima contratação, ele tenha que observar aquela 

situação, (...) é o que a gente chama de direito difuso. Quando a gente fala em 

direito difuso, a gente está falando de uma coletividade que a gente não pode 

identificar, ou seja, você protege qualquer um que venha, no futuro, a se inserir 

dentro daquele empreendimento; então, (...) o objetivo é mudar a estrutura da 

relação capital/trabalho (...) o mais importante é que você tenta criar, através das 

medidas judiciais, ou mesmo administrativas, uma outra consciência do 

empregador, ou seja, pra que ele mude, pra que ele possa ver uma outra proposta 

de relação de trabalho/capital (Estado).  

 

Esta mudança é de suma importância, uma vez que a assimétrica relação capital-

trabalho tende a assumir uma lógica essencialmente destrutiva quando o capital está 

desprovido de uma orientação mais humanizada, subordinando o valor de uso das coisas 

ao seu valor de troca (MÉSZÁROS, 2002). No caso do trabalho escravo, essa 

subordinação também se estende para as relações de trabalho, se considerarmos que o 

trabalhador não tem sua força de trabalho entendida a partir de elementos mais 

humanos, e sim a partir de uma perspectiva que privilegia somente seu valor de troca, 

isto é, o quanto a exploração das condições de seu trabalho pode render ao empregador. 

A mudança de consciência do empregador sobre esta relação, a qual se refere o 
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entrevistado, é provocada, neste caso, a partir da própria lógica do capital, já que o que 

pode propiciar nela algum tipo de alteração são as sanções financeiras aplicadas ao 

infrator, e não uma tomada de consciência sobre a falta de humanização deste tipo de 

trabalho. 

 

Os canais utilizados pelo MPT são, em geral, a Justiça do Trabalho, a quem são 

encaminhados os pedidos de indenizações e ações trabalhistas, e ao final de toda 

diligência, o Ministério Público Federal, que recebe os relatórios e ajuízam as ações 

civis públicas. Apesar de não fazer parte de sua função, o MPT tem, em alguns casos, 

contribuído para que os valores das indenizações por dano moral coletivo sejam 

revertidos para iniciativas de reinserção nas comunidades afetadas. Um exemplo disso 

foi a construção do Centro de Formação Cabanagem, em Marabá (Pará), destinado a 

oferecer aos trabalhadores resgatados algum tipo de qualificação profissional.  

 

A partir de 2002, outro ator a entrar em cena foi o escritório nacional da OIT, o 

principal agente internacional no combate ao trabalho escravo, por meio de um acordo 

de cooperação técnica com o governo brasileiro, visando fomentar e apoiar as 

iniciativas que já estavam em curso, além de sugerir e implementar outras ações de 

combate ao trabalho escravo. Este projeto de atuação estava dividido em cinco eixos, 

conforme especifica um dos entrevistados: 

 

Então, a gente começou a trabalhar em cima de cinco eixos principais, que eram: a 

questão legislativa; se era necessária alguma mudança, ou se a legislação existente 

era adequada. Segundo, era o fortalecimento das instituições, e depois, logo em 

2003, quando foi criada a CONATRAE, a gente adaptou pra fortalecer a 

CONATRAE, que é o colegiado dos parceiros que trabalham com essa causa; então, 

é dar esse apoio técnico e institucional pra CONATRAE. O outro eixo foi fortalecer 

os grupos móveis de fiscalização; a gente chegou até a doar equipamento (...). O 

quarto eixo, que foi muito importante, foi o da conscientização, o problema existe, e 

persiste. E o quinto eixo foi o de prevenção e assistência às vítimas, que é, no tripé 

do combate ao trabalho escravo: a repressão, a prevenção e assistência às vítimas 

(Organismos Internacionais). 

 

Além dessas estratégias internas ao projeto, a OIT também atuou nos eixos de produção 

de conhecimento e informação e treinamento e capacitação, realizando diversas 

publicações e estudos pra melhorar o diagnóstico do trabalho escravo do país e 

participando ativamente na elaboração do plano nacional. Também ministrou diversos 

treinamentos com auditores, procuradores e policias federais que compunham os grupos 

móveis, a fim de unificar a definição do que é trabalho escravo, o que resultou no 
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manual que a Secretaria de Inspeção do Trabalho tem atualmente, como exposto por um 

dos entrevistados:   

 

Então, já começou desde antes da própria criação (do plano nacional), dando esse 

tipo de apoio, fazendo avaliação do plano, realizando estudos, que auxiliem ao 

trabalho, estudos como do perfil do trabalhador, quem que é o trabalhador escravo 

no Brasil. Então, esse tipo de apoio que a gente vem dando à CONATRAE e às 

instituições, além de participar como membro. Pra formalidades, nós somos 

membros observadores, então, a gente não pode ter um assento oficial, por ser 

organismo internacional, mas a nossa participação é ativa dentro da comissão, a 

gente realiza oficinas, eventos, a gente ajuda a financiar, promover; realizamos 

duas jornadas de debates, uma em 2002, outra em 2004, um evento ano passado, em 

maio, um evento nacional sobre o tema (Organismos Internaciconais) . 

 

A OIT também produziu campanhas de conscientização sobre o trabalho escravo a 

partir de 2003, visando fazer com que a população tomasse ciência do problema, uma 

vez que havia grande desconhecimento sobre o assunto. Mas a sociedade em geral não 

foi o único alvo das campanhas: também houve um trabalho voltado especificamente 

para o trabalhador mais vulnerável ao aliciamento:  

 

Nós fizemos três campanhas, três grandes campanhas de conscientização. A 

primeira, lançada também em 2003, o objetivo da campanha era alertar a 

população nacional de que o trabalho escravo existia. O desconhecimento era 

enorme. (...) A segunda campanha foi direcionada para o trabalhador vulnerável,  a 

ser vítima do trabalho escravo. Então, a gente fez spot de rádio... E aí qual é o meio 

que mais atinge? É a rádio, porque muitos são analfabetos, não sabem ler e não 

compram jornal, nem revista; então, ele escuta muito rádio (...). E aí uma terceira 

fase dessa campanha, que foi em 2007, era voltar a alertar a população de que o 

problema persiste (...) e que a gente ainda tem muito o que fazer (Organismos 

Internacionais) . 

 

 

Além das estratégias de conscientização, outro modo de atuação da OIT é prestar apoio 

a projetos de outros atores, como, por exemplo, a Repórter Brasil e o Instituto Carvão 

Cidadão (ICC). O primeiro se refere à iniciativa, a partir do mapeamento das cadeias 

produtivas que apresentavam problemas como o trabalho escravo, realizado pela ONG 

Repórter Brasil, que gerou a parceria com esta e o Instituto Ethos de Responsabilidade 

Social, visando a formulação do Pacto Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo. 

Já o projeto do ICC, entidade criada pelas próprias siderúrgicas do Pólo de Carajás para 

garantir que suas relações comerciais fossem estabelecidas com fornecedores e 

produtores de carvão vegetal cumpridores da legislação trabalhista, tinha como objetivo 

a contratação de trabalhadores resgatados para empregos formais nas próprias 

siderúrgicas. A OIT então decidiu investir recursos próprios e obter financiamento, dado 
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o pioneirismo do projeto e os resultados que poderia trazer em termos de reinserção dos 

trabalhadores. 

 

Também em 2002, a OAB começou a atuar de maneira mais presente em relação ao 

tema. Antes disso, já havia alguma discussão sobre o assunto no âmbito da Comissão 

Nacional de Direitos Sociais, contudo, foi somente em 2002 que a entidade criou a 

Subcomissão de Combate ao Trabalho Escravo, a partir de um volume maior de 

questões sobre o problema.  

 

Então, houve, por exemplo, a chamada justiça volante trabalhista, (...) que um dos 

grandes problemas é que não havia justiça do trabalho nas regiões afetadas; 

normalmente, novas fronteiras, novas fronteiras agrícolas, que não contam com a 

estrutura do estado. (...) Nesse meio tempo veio o tema trabalho escravo, que nós 

começamos então a trabalhar na comissão (de Direitos Sociais) com esse tema, só 

que começou a ter um volume muito grande de questões sobre trabalho escravo. Aí, 

especificamente, foi a partir daí, mas antes disso, na Comissão de Direitos Sociais, 

nós já estávamos trabalhando. Agora, nesse último período, em que eu estive na 

Comissão dos Direitos Sociais, que foram esses três últimos anos, quer dizer, até 

2009; 2009, 2008, 2007: esses três anos não porque aí nós já temos lá uma 

subcomissão; se tornou uma subcomissão, e agora é uma coordenação, 

coordenação de combate ao trabalho escravo (Sociedade Civil). 

 

Membro da Conatrae desde sua criação, a OAB criou, no âmbito das Comissões 

Especiais, a Subcomissão de Combate ao Trabalho Escravo, durante a gestão de 2004 a 

2007. Já na gestão de 2007 a 2010, esta subcomissão se transformou na Coordenação de 

Combate ao Trabalho Escravo, ainda na condição de Comissões Especiais. Além disto, 

também estão envolvidas as Comissões de Combate ao Trabalho Escravo das seccionais 

do órgão, como é o caso dos estados do Pará e Maranhão e algumas das Comissões de 

Direitos Humanos das representações regionais. A OAB também atua promovendo 

denúncias de ocorrência do trabalho escravo, realizando coletivas de imprensa e 

participando de debates sobre o tema. 

 

Por ter como missão institucional a defesa do Estado democrático de direito e dos 

direitos humanos, a OAB reconheceu no combate ao trabalho escravo um campo para 

sua atuação, que é realizada por meio de fomento a debates em relação à questão, 

realização e divulgação de estudos sobre o tema, dado o grande desconhecimento não só 

por parte da população em geral, mas também entre os profissionais de Justiça, atuação 

pela causa junto ao STF e participação na redação de projetos legislativos. Além disto, a 
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OAB também dispõe de representações regionais que, quando necessário, podem prestar 

apoio aos grupos móveis e outros atores no nível mais local.  

 

Nós nos dispomos a fazer uma advocacia das questões mais importantes, 

emblemáticas, e que vão gerar precedentes perante os tribunais. Nós 

acompanhamos diversos debates sobre trabalho escravo. Por exemplo, legalidade e 

ilegalidade da chamada Lista Suja: nós acompanhamos e fizemos memoriais, que é 

entregar pros juízes estudos, conversamos sobre a realidade, porque era 

impressionante o desconhecimento. E a discussão sobre a competência da Justiça 

Federal ou Estadual para julgar os crimes, nós acompanhamos também muito de 

perto essa questão; advogamos no Supremo em relação a isso, ganhamos o 

processo, pedimos preferência, ficamos lá todo o tempo. Na participação da 

definição das políticas, a redação de projetos formais, de projetos de leis, de 

acompanhar a PEC 438, e outros vários projetos; aquela reforma do Código Penal, 

do tipo do crime, pra ampliar. E também diversas vezes, quando precisamos, 

quando havia problemas em determinadas cidades, nós lançávamos mão das 

seccionais e subseções da OAB, pra que algum colega advogado pudesse 

acompanhar de perto, dar proteção, estar junto com o grupo móvel. A OAB então 

participou como um desses apoios sociais, como também especificamente no campo 

jurídico, perante os tribunais, perante o legislativo, ajudando na redação de 

projetos de lei; enfim, é nessa direção a nossa atuação (Sociedade Civil). 

 

Nesse contexto, sua principal estratégia de atuação é advogar pela causa do trabalho 

escravo, seja tentando gerar precedentes para o julgamento dos casos, seja participando 

de debates sobre o assunto e de processos legislativos e jurídicos, além de prestar apoio 

a outros atores.  

 

Finalmente, a partir de 2003 o combate ao trabalho escravo pôde contar com a inserção 

da universidade neste processo, que ganhou força com a criação do Grupo de Pesquisa 

em Trabalho Escravo Contemporâneo (GPTEC), vinculado ao Núcleo de Estudos de 

Políticas Públicas em Direitos Humanos da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 

uma parceria entre os professores Ricardo Rezende, que já havia atuado na área por 

duas décadas, junto à CPT no sul do Pará, e Gelba Cerqueira, da Escola de Serviço 

Social. O grupo contou com o apoio da Fundação Ford que financiou pesquisas para 

trabalhar a vasta documentação acumulada ao longo do tempo:  

 

Nós temos, hoje, mais de 700 depoimentos de trabalhadores, além de peças de 

processos, de peças de inquéritos policiais, notícias de jornais, documentos de 

denúncia transcritos por agentes pastorais, advogados, e petições e tudo. A gente 

tem um arquivo de uns 40 anos aqui (Sociedade Civil). 

 

De referência nacional, o GPTEC alia ensino, pesquisa e extensão e possui centro de 

documentação e banco de dados disponíveis para consulta, além de vários projetos de 
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pesquisa em andamento. Constitui-se, assim, em um espaço de preservação da memória 

da escravidão por dívida no Brasil contemporâneo, dentro da academia (GPTEC, 2009).  

 

Além de produzir pesquisas que pudessem aproveitar esse acervo, o objetivo principal 

do grupo era trazer para a academia a discussão sobre o trabalho escravo, que estava de 

certa forma ausente na universidade. Esta ausência, apesar de ter sido amenizada desde 

a criação do grupo, ainda pode ser percebida pelo desconhecimento do assunto entre os 

acadêmicos. Havia também a intenção de preservar a memória da escravidão: 

 

O objetivo nosso foi trazer pra academia um discurso que não existia. Quer dizer, a 

universidade, ela tinha muitas restrições, como tem ainda hoje, mas tinha mais no 

passado, restrições a reconhecer essa categoria. Então, nós queríamos trazer pra 

aqui dentro essa discussão e esse é um desejo meu, antigo já, de preservar essa 

memória, uma memória que faz parte da história do país e é uma memória que pode 

ser analisada sobre ângulos muito diferentes: você pode fazer uma análise 

econômica, sobre o papel do Estado, na liberação de recursos, dos 

empreendimentos, quais são as consequências. É o Estado financiando o trabalho 

escravo? O Estado financiando a derrubada da mata, a destruição do meio 

ambiente? Quer dizer, qual o papel do Estado? Então, nesse material aqui, você 

poderia fazer muitos recortes: um recorte econômico, um recorte psicológico – você 

pode estudar a psicologia da vítima, ou a psicologia do acusado do crime, porque 

ele também fala. Então, nós temos um material extremamente importante, que era 

útil (Sociedade Civil).  

 

Nesse sentido, o GPTEC consolidou sua atuação utilizando como canal principal a 

academia, já que representa um espaço de saber no qual o tema poderia ser amplamente 

discutido e analisado. Este fomento à discussão sobre o tema tinha como perspectiva 

também a formação de uma rede nacional e internacional sobre o estudo da questão, 

visando enriquecer o debate com as diversas abordagens sobre o assunto: 

 

Então, nós queríamos criar um pólo de discussão acadêmica, de reflexão, em 

diversos ângulos. Na academia, quais são as pesquisas: fomos descobrir quem é que 

está estudando lá no México, lá na Espanha, na Bolívia; fomos tentar descobrir 

quem está discutindo na Inglaterra. Fomos atrás de pesquisadores, brasileiros ou 

não; nós estamos cumprindo isso. A nossa atuação tem sido na reflexão, e às vezes 

em trabalho de extensão. Esses são os canais então (Sociedade Civil). 

 

O GPTEC também é membro da Conatrae, contudo sem direito a voto, por se tratar de 

uma instituição de pesquisa, ou seja, de um órgão que não realiza atividades executivas. 

Apesar disto, está presente como ator responsável na execução de algumas ações do I e 

II planos nacionais, no que se refere ao fomento de publicações e debates sobre o tema 

na universidade. 
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A seguir, procuramos reunir as estratégias de atuação dos atores políticos, a fim de 

sintetizar suas ações: 

 

Quadro 6 – Estratégias de Atuação dos Atores 

 

Atores Estratégias de Atuação 

CPT 
Preocupação com a terra e com a vida; registro; conscientização; organização; 

difusão; divulgação; pressão; resistência 

MTE 
Mecanismos de poder; ação estatal fiscalizadora; articulação com outras entidades 

de poder diferenciado 

Repórter Brasil 
Vocalização; visibilidade; reforço e pressão na agenda governamental; produção 

de conhecimento e informação; sensibilização; conscientização 

MPT Papel de justiça; rede própria; função de afiançador nas fiscalizações  

OIT 
Treinamento e capacitação; conscientização; apoio a outros atores; produção de 

conhecimento e informação 

OAB 
Advocacia pela causa; fomento a debates; apoio a processos legislativos e 

judiciários  

GPTEC 
Inserção do tema na academia; produção de saber sobre o tema; fomento a 

discussões e pesquisas 

 

 

4.2.1 Atuação dos Três Poderes   

 

Além da importante atuação das instituições que acabamos de abordar, seja 

individualmente ou em conjunto, cabe também destacar nesse processo a atuação dos 

três poderes. Em alguns casos há certa mistura entre um ou outro poder e alguns dos 

atores apresentados, mas de modo geral a compreensão da atuação do Executivo, do 

Legislativo e do Judiciário, nos oferece maior entendimento e dimensão acerca do 

problema em questão. 

 

Podemos dizer que dentre os atores entrevistados há certa concordância em relação à 

atuação do Executivo, vista como relativamente satisfatória e muito associada ao 

trabalho do MTE, que possui, de acordo com os relatos, um desempenho a contento, 

conforme podemos observar nos seguintes trechos: 

 



116 
 

O Executivo, a atuação dele é fundamental também; primeiro, que o grupo móvel do 

Ministério Trabalho, ele é absolutamente vinculado ao Poder Executivo (Estado).  

 

O Poder Executivo tem números a mostrar, isso é inegável; 40 mil libertações em 

15 anos é muita coisa. Tem muito a fazer, não sei o quê, mas estão fazendo, (...) 

estão lá enfiando a mão na massa; indiscutível. (...) a gente pode discutir como, na 

verdade, existe um pé em cada barco, mas tem uma esfera no básico, que está 

claramente combatendo, entendeu, isso é inegável (Sociedade Civil). 

 

Dentro do Executivo você tem os ministérios, por exemplo, que fazem um ótimo 

trabalho, que implementam as ações previstas no plano, outros não, depende 

também da gestão. Mas do Ministério do Trabalho e Emprego, eu não tenho o que 

falar, é uma referência, e acho que é o principal ator aí, do Executivo, e que 

cumpre, não só cumpre, mas vai além do trabalho previsto (Organismos 

Internacionais).  

 

Além do MTE, há referência também ao Ministério do Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome e ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, porém de forma mais 

pontual e esporádica: 

 

O MDS também participa, também tem uma certa efetividade na participação, 

conseguiu um acordo com o Bolsa Família. Já tiveram fases em que, por exemplo, o 

MDA, do Desenvolvimento Agrário, participou ativamente; eles fizeram até um 

plano próprio (Organismos Internacionais).  

 

 

Todavia, a ação do executivo também é relatada como uma atuação dividida, sendo por 

um lado atuante, devido ao trabalho do MTE, mas por outro lado apontada como 

inoperante devido ao desempenho da SEDH, identificado como protocolar no combate 

ao tema. 

 

E o Executivo, parte dele muito atuante. O Ministério do Trabalho como sempre, e a 

Secretaria de Direitos Humanos fazendo quase que protocolarmente a parte dela. E 

é proposital. (...) propositalmente, a Secretaria de Direitos Humanos começou a 

fazer um papel protocolar, enquanto que o Ministério do Trabalho continua 

atuando (Organismos Internacionais). 

 

Embora a SEDH tenha muita relação com a temática do trabalho escravo, já que se trata 

não só de uma infração trabalhista, mas de uma grave violação dos direitos humanos, 

sendo inclusive a designada para presidir a Conatrae, não observamos maiores menções 

a sua atuação ao longo da pesquisa, com exceção do relato acima. O entrevistado 

também revela que o papel da Secretaria não era tão formal, mas se tornou assim a 

partir de 2007 devido a pressões políticas. 
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A divisão do Executivo também é apontada no sentido de que existem ministérios com 

ideologias bastante diferentes entre si. Por um lado, há ministérios que incentivam e 

trabalham por um modelo de desenvolvimento que gera uma série de externalidades, 

como, por exemplo, o trabalho escravo, e por outro lado há os ministérios que tentarão 

minimizar esses efeitos negativos que o próprio Executivo causou: 

 

Tem uma contradição nesse Executivo; vários ministérios estão empenhados, e o 

modelo de desenvolvimento é fomentar um modelo de desenvolvimento e de 

incentivos, que, em muitos aspectos, gera vulnerabilidade, exclui novas 

comunidades, desterra comunidades das barragens, futuros migrantes, futuros 

trabalhadores escravizados; enquanto outra fração desse mesmo governo se atrela 

a tentar tapar o buraco: o Ministério dos Direitos Humanos, do Desenvolvimento 

Agrário, do Trabalho. Então, o mesmo que cria os buracos, o outro tampa 

(Sociedade Civil). 

 

 

Esses trechos apontam para uma concepção de Estado que diverge daquela comumente 

imaginada, como se este fosse um bloco monolítico sem fissuras. Essas fissuras podem 

se dar sob a forma de influências e pressões externas de grupos de interesse ou sob a 

forma de contradições internas do próprio Estado, exterior às classes sociais. De 

qualquer forma, a política do Estado se estabelece a partir da resultante dessas 

contradições que se inserem em sua própria estrutura (POULANTZAS, 1985). É a 

imagem deste Estado contraditório e heterogêneo que devemos considerar quando 

pensamos não só em Estado de modo geral, mas também quando analisamos 

especificamente seus poderes.  

 

Além dessas contradições, há também menção à representação e intermediação de 

interesses de determinados grupos no âmbito do poder Executivo: 

 

A Casa Civil mandou a Advocacia Geral da União aprovar um acordo com a Cosan 

pra excluir a possibilidade de que ela volte à Lista Suja. Então, isso é um símbolo 

extremamente forte, significa que em algum lugar do Executivo tem a tese que ao 

agronegócio tudo é permitido (Sociedade Civil). 

 

Esta intermediação dos interesses do agronegócio junto ao Estado deve ser entendida no 

contexto do processo de modernização da agricultura que criou novos arranjos 

institucionais que uniam interesses públicos e interesses privados formando 

comunidades políticas fechadas (MARSH e RHODES, 1992), centradas em uma rede 
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formada por grupos econômicos e agências do Estado, tendo os atores privados um 

grande peso no processo decisório.  

 

Em relação ao poder Legislativo, os atores coadunam do pensamento de que há falhas e 

omissões em sua atuação, principalmente em relação à aprovação do projeto de emenda 

constitucional 438, que visa à expropriação para fins de reforma agrária das terras nas 

quais forem flagradas mão-de-obra escrava, apesar de haver contribuições como, por 

exemplo, a alteração do artigo 149 que trata sobre o crime de redução de pessoa à 

condição análoga a de escravo.  

 

O Legislativo Federal, eu diria pra você que tem contribuído, por exemplo, pra 

erradicação do trabalho escravo, pelos projetos de lei aprovados ao longo do 

tempo; um é a alteração do artigo 149, o outro é a questão do seguro-desemprego 

especial, que foi aprovado. Fora isso, tem vários outros projetos relacionados ao 

tema, mas estão em fase de estagnação, a exemplo da PEC,(...). Então assim, pouca 

contribuição, nada de muito entusiasmo, não (Estado). 

 

Então assim, (...) o Legislativo enquanto não aprovar a PEC, não tem como falar 

que fez alguma coisa (Sociedade Civil). 

 

O Legislativo, sim, aí eu acho que é ainda um grande problema. Há medidas que 

nós tentamos há tanto tempo; essa PEC há quantos anos está no Congresso, e até 

agora nada (Sociedade Civil). 

 

O Legislativo, (...) vou chamar de problema, não é o termo mais adequado, mas a 

questão da demora, a questão da aprovação da emenda constitucional, a 438. 

Então, a gente vê que a bancada ruralista tem um peso muito grande, e conseguiu 

impedir essa votação (...). O Legislativo está em falta (Organismos Internacionais). 

 

 

Um dos entrevistados indica que, em relação ao combate ao trabalho escravo, a questão 

principal no Legislativo não é a legislação existente ou em aprovação, como tendemos a 

pensar, mas sim a articulação e o peso que a bancada ruralista tem não só no Congresso, 

mas também junto aos outros poderes. Esta força não se restringe somente ao seu poder 

de veto para algumas medidas legislativas, mas também funciona como uma moeda de 

troca, um poder de barganha que é utilizado não só por eles, mas também por outros 

atores que precisam do seu apoio para algumas ações e em troca, oferecem a paralisação 

de projetos legislativos que não atendam aos interesses deste grupo, como é o caso da 

PEC 438:   

 

A legislação é boa, mas, no Congresso, podemos dizer que o que chama atenção é a 

consistência, a força e a articulação da bancada ruralista. Isso não significa 

somente uma força no dia a dia do Congresso, significa que eles têm um poder que 
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é entranhado também nos outros poderes; isso é uma expressão do quanto a vida 

política brasileira continua, na seleção dos seus representantes, extremamente 

elitista. E, por exemplo, é claro que é um teste tão simbólico quanto a PEC do 

confisco da terra. Se ele não foi aprovado até hoje, embora ele recebesse 

unanimidade no voto do Senado, há quatro, cinco anos, é porque ele se tornou como 

um instrumento de barganha constante; cada vez que o governo, o Executivo tem 

débitos pelos quais ele precisa da votação da bancada ruralista, em troca, sim, 

certamente, a promessa que “Vamos deixar isso sem mexer” (Sociedade Civil).  

 

Este poder de barganha foi apontado por Romano (2009), ao reconhecer que a bancada 

ruralista possuía um poder médio e constante, fundamentado na concessão de votos, 

principalmente em relação ao conjunto de reformas que interessavam ao Executivo, em 

troca da defesa dos interesses do setor, sobretudo após a Constituinte. 

 

 

E um outro ponto em relação ao Legislativo, não passa um mês praticamente que 

não se encontra uma situação de trabalho escravo em empreendimento que envolva 

um parlamentar(Sociedade Civil).  

 

Esse último ponto também pode explicar bastante sobre o não andamento de medidas 

mais duras, como a expropriação da terra prevista pela PEC. Em relação a este assunto, 

veremos mais adiante que este posicionamento não é exclusivo da bancada ruralista: há 

outros grupos não incluídos nesta denominação, mas que também contribuem para o 

veto, devido aos seus interesses, como é o caso de partidos mais conservadores e 

também de partidos da base aliada, que neste ponto adotam a mesma posição dos 

ruralistas. 

 

Sobre o papel do poder Judiciário, muitas ressalvas são feitas. Apesar de proceder a 

decisões que, em geral, são favoráveis às ações da fiscalização, principalmente devido à 

ação dos procuradores do trabalho, o Judiciário é apontado como ineficiente nas ações 

de repressão ao trabalho escravo. Na verdade há uma divisão nesta atuação em função 

de termos uma justiça trabalhista e uma justiça criminal, já que ambas são acionadas no 

caso do trabalho escravo. Em geral, a Justiça do Trabalho é vista como ativa e 

cumpridora de seu papel nas ações apresentadas, todavia, o Judiciário Federal, 

responsável pela apuração e julgamento do crime de escravidão, tem deixado bastante a 

desejar em termos de resultados, conforme podemos perceber nos relatos a seguir: 

 

Com relação ao Poder Judiciário, eu acho que é o que hoje dá pra você bater mais 

forte, (...) porque é inconcebível que você tenha 40 mil libertações, e ter 

pouquíssimas, raríssimas condenações; é inconcebível, porque não está sendo feita 

a justiça (...). Por exemplo, tem processo de trabalho escravo que virou serviço 
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comunitário. A pena virou cesta básica. Trabalho escravo virar cesta básica, como 

é que você justifica isso pra sociedade?( Sociedade Civil) 

 

Outro exemplo, (...) o CNJ (...) obrigou o Tribunal de Justiça do Maranhão a 

instaurar um processo contra um juiz estadual que foi pego, (...) por duas vezes 

tentaram abrir um processo contra ele, lá no Maranhão, no Tribunal de Justiça, foi 

negada as duas vezes, não abriram sequer o processo. (...) só esse caso já mostra 

como o Judiciário está devendo muito ao combate ao trabalho escravo (Sociedade 

Civil). 

 

O Judiciário, na esfera trabalhista, avançou muito, está indo muito bem, tem 

diversas condenações por danos morais coletivos na Justiça do Trabalho (...). E aí a 

gente percebe que na esfera criminal tem que avançar bastante, ainda não tem 

ninguém preso por trabalho escravo (Sociedade Civil). 

 

O Judiciário, de alguma forma, o Judiciário já fez muito. O Judiciário Federal, eu 

acho que precisaria ser mais demandado pelo próprio Ministério Público Federal. 

(...) Deixa muito a desejar ainda a atuação da Justiça Federal, do Ministério 

Público Federal (Organismos Internacionais). 

 

Um dos entrevistados ressalta que a falta de definição da competência para o 

julgamento do crime, se deveria ser Justiça Estadual ou Federal, influenciou bastante o 

andamento das ações criminais: 

 

Eu devo reconhecer que, no plano Judiciário, um dos obstáculos mais constantes 

tem sido a ausência de persecução judicial, (...) persecução criminal; isso por muito 

tempo. Na verdade, até dezembro de 2006, quando o Supremo Tribunal Federal 

mudou sua posição em relação à competência da Justiça Federal pra julgar, por 

muito tempo a razão principal invocada é que não se sabia quem era competente 

pra julgar. Então, do ponto de vista da atuação da magistratura, eu diria, continua 

deficitária, num plano geral, a persecução criminal (...). Vale lembrar que mesmo 

assim, o ministro do Supremo Tribunal Federal voltou a questionar a competência 

federal; então, é um assunto que sujeita de novo criar uma zona de incerteza 

(Sociedade Civil).  

 

Nesses casos recorria-se ao STF para que fosse tomada alguma decisão, o que, via de 

regra, levava anos para ser discutido, a ponto do crime prescrever devido a tamanha 

demora. Apesar do STF ter decidido que a competência para o julgamento cabia à 

Justiça Federal, há pouco tempo a decisão foi questionada e há o risco de que entre 

novamente em discussão.  

 

Houve apenas um relato de elogio à atuação da Justiça Federal, mas se referindo 

especificamente à regional de Marabá, que está relacionado à atuação do juiz federal 

Carlos Henrique Haddad, que proferiu diversas condenações em 26 processos de 

trabalho escravo no Pará:  
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De uma maneira geral, se nós formos ver a vasta jurisprudência no aspecto 

trabalhista que nós temos, por exemplo, aqui, na 8ª Região, a atuação da Justiça do 

Trabalho aqui, ela tem sido muito satisfatória, muito satisfatória mesmo. (...) E a 

Justiça Federal de Marabá, especialmente (Estado). 

 

Também foram citadas as participações das associações de profissionais, no âmbito do 

Judiciário, mesmo que de forma bastante pontual. Em todo caso, a análise que se faz da 

atuação do poder Judiciário no combate ao problema é que faltam decisões e resultados 

mais práticos, conforme diz um dos entrevistados: 

 

As associações, por exemplo, de categorias, ANAMATRA, Associação dos 

Magistrados do Trabalho, AJUFE, dos juízes federais, participam de campanhas, 

(...) mas é muito pontual, é muito residual, é muito particularizado, é extremamente 

particularizado; e aí, no geral, o Poder Judiciário (...) é muito utópico e nas 

decisões mesmo está muito longe (Sociedade Civil). 

 

Por fim, é importante ressaltar que a ação do Judiciário sofre diversas críticas não só por 

seu posicionamento no que se refere ao entendimento do conceito de trabalho escravo 

ou pela discussão sobre a competência de julgamento do crime, mas também ao fato de 

ter a oportunidade de julgar outros crimes que ocorrem em concomitância ao de 

trabalho escravo. Sabemos que a prática de escravidão não acontece sozinha; em geral, 

ela está no que se chama de cesta de crimes, ou seja, ocorre de forma conjunta com 

crime ambiental, crime tributário, trabalho infantil, tráfico de pessoas, assassinato, 

ocultação de cadáver, porte ilegal de arma, dentre outros. Isto agrava ainda mais a 

ausência do judiciário na condenação dos infratores, pois a punição poderia vir por 

diversos motivos e mesmo assim não acontece.  

 

 

4.2.2 Posicionamento dos Atores  

 

Podemos dizer que todos os atores entrevistados estão alinhados no que tange à 

aplicação e mobilização de esforços para o combate ao trabalho escravo. Contudo, em 

alguns pontos, mesmo convergindo sobre a necessidade de erradicar o problema, 

apresentam ideologias, entendimentos e objetivos diferentes, o que pode gerar pontos de 

discordância em alguns momentos, ao longo do tempo.  

 

A CPT é apontada como um dos principais atores nesse processo, com uma atuação 

bastante consolidada ao longo do tempo e respeitada pelos outros atores, devido a sua 
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forte ação local junto aos trabalhadores, conforme evidenciado por um dos entrevistados 

e por ela própria: 

 

Mas a provocação é sempre da CPT. A CPT é um ator absolutamente fundamental, 

há bastante tempo. Eles que fizeram todo o desenho, tem a credibilidade de dados, 

quando eles dizem “Olha, existe ali...”... A CPT é quem denuncia, quem tem dados 

numéricos, e nós nos fiamos no trabalho da CPT (Sociedade Civil). 

 

Eu acho que o importante da nossa contribuição tem sido logo em gritar em alto e 

bom tom, porque erradicar o trabalho escravo não consiste simplesmente em 

resgatar escravos, seja 1000 escravos, seja 5 mil, 40 mil escravos, o que seja, não 

erradica o trabalho escravo (Sociedade Civil). 

 

Todavia, além do reconhecimento de seu trabalho, também há, por parte de alguns 

atores, a constatação de algumas divergências ocasionadas por diferenças de 

pensamento que, em geral, se refletem cobranças e pressões sobre as denúncias 

realizadas e as ações que efetivamente foram tomadas, como exemplifica um dos 

entrevistados: 

 

A CPT vai dizer que nem todas as demandas deles estão atendidas, por causa do 

viés... Por isso é que eu digo: por causa do viés que eles defendem. Tudo é escravo, 

e pra gente tem temperança. Então, aí sempre você vai ouvir reclamações, que não 

são atendidos, aquele caso x; eles não entendem que, a partir do momento que você 

denuncia, e a denúncia vai pra um órgão estatal, ela caminha por conta própria, ela 

se desvinculou daquele órgão (Estado).  

 

Outro entrevistado associa a pressão e as reclamações da CPT não só a sua postura de 

combate à escravidão, mas também a uma razão de ordem mais prática: o financiamento 

para seus programas, uma vez que a persistência do problema é condição essencial para 

que o recebimento das verbas não seja interrompido:  

 

A Comissão Pastoral da Terra, que é, claro, ajuda, respalda tudo, mas ataca 

também; eles vivem reclamando da gente. Esse é um aspecto interessante da 

Comissão Pastoral; eles nunca vão admitir que a gente está erradicando o trabalho 

escravo, entendeu? Por quê? Eles recebem uma série de financiamentos externos 

por causa do programa, entendeu? (...) E como é um tema com muito apelo, através 

dele você consegue financiamento muito mais do que se você usasse: “Ah, é um 

trabalho contra a violência no campo”. Não consegue. Agora: “Não, é erradicação 

do trabalho forçado, é erradicação do trabalho escravo”, é outra coisa (Estado). 

 

Todavia, mesmo considerando a importância que o financiamento tem para a 

subsistência da CPT, cabe ressaltar que o não reconhecimento da erradicação do 

trabalho escravo pela CPT não deve ser compreendido somente como um argumento 
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para receber recursos, mas também no âmbito de um forte conhecimento sobre a 

realidade do problema: a de que o trabalho escravo não está sendo erradicado, embora 

esteja sendo combatido. Não só a CPT, mas nenhum outro ator poderia reconhecer que 

o trabalho escravo está sendo erradicado se a cada semana ouvimos notícias sobre 

resgates de trabalhadores. Não podemos esquecer que se há trabalhadores sendo 

resgatados, é porque há trabalhadores sendo aliciados, o que não nos permite afirmar 

que estamos erradicando o problema, pois novos ciclos estão se formando. 

 

Além dos atores entrevistados, a pesquisa de campo mostrou que há também outros 

atores, não citados nem entrevistados, que também contribuem no enfrentamento do 

problema. Uma das entrevistadas relata o apoio que o MTE recebeu da Divisão de 

Temas Sociais do Itamaraty, um ator que, em princípio, não estava envolvido 

diretamente com o tema e que contribuiu com negociações e seminários sobre a 

importância do trabalho decente nas cadeias produtivas brasileiras, principalmente no 

caso do etanol:   

 

Eu obtive, enquanto secretária, coordenadora do programa, e tudo, um extremo 

apoio da Divisão de Temas Sociais do Itamaraty, de novo em razão das pessoas que 

estavam lá. (...) Essa Divisão de Temas Sociais, que é que trata de todos os temas, 

trabalho infantil, eles são muito elogiosos em relação ao nosso trabalho e tem uma 

posição muito clara de que, em relação a esse tema, não há que se falar em varrer a 

sujeira pra debaixo do tapete, que a coisa tem que ser escancarada e que a política 

tem que ser feita de outra forma (Estado). 

 

O MPT também expõe a parceria firmada, nas fiscalizações regionais no estado do Pará, 

com o Batalhão Ambiental, que além de incrementar apoio policial às equipes, investiga 

os crimes ambientais que estão associados ao trabalho escravo, já que os trabalhadores 

nesta região são recrutados para realizar atividades de desmatamento em áreas 

preservadas:  

 

Hoje, no Pará, no grupo móvel local, nós temos algo assim, que eu considero, um 

avanço dentro dessas políticas:, é o envolvimento do Batalhão Ambiental. Então, 

hoje, a nossa móvel regional, nós viajamos também com o Batalhão Ambiental e 

tem sido uma experiência assim, absolutamente exitosa. O grupo móvel e o IBAMA, 

eles têm um time diferente. O nosso time, nós estamos preocupados com o cidadão; 

o IBAMA está preocupado com o meio ambiente. Nós, é a questão humana (...) eles, 

por exemplo, chegam lá, lavram, autuam, e vão pra outro; nós não podemos, nós 

não podemos fazer isso; nós só podemos sair de lá quando todo ser humano tiver a 

sua condição humana, dignidade, respeito garantido. Então, essa é a diferença. Nós 

temos objetivos diferentes, embora, se você somar todos, todos são um, porque tem 

o objetivo do Estado brasileiro, tudo faz parte (Estado).  
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Outros atores apontados são as associações nacionais como ANPT, ANAMATRA e 

ANPR, citadas pela OAB devido ao apoio que oferecem no âmbito das atividades que a 

entidade realiza, contribuindo para produzir treinamentos, seminários e debates sobre o 

tema, incluindo em suas próprias organizações:  

 

Aí vêm outras organizações, como (...) a ANPT, que é a Associação Nacional dos 

Procuradores do Trabalho, que tem também sido muito presente. A ANAMATRA, 

que é a Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho. A ANPR, que é dos 

Procuradores da República (Sociedade Civil).  

 

Entretanto, há também atores que podemos denominar como atores de resistência no 

combate à escravidão, não por serem explicitamente contra o combate, mas por 

apresentarem posturas que colocam empecilhos ao avanço desta luta. Neste ponto houve 

unanimidade entre os atores ao identificarem a bancada ruralista no Congresso e, 

principalmente, a Confederação Nacional de Agricultura (CNA) como as principais 

resistências, conforme aponta um dos entrevistados:  

 

Existe um grupo que não reconhece o conceito e a definição, e não é que não 

reconheça, mas que não são a favor também dos grupos móveis e a forma de 

trabalho dos grupos móveis, que são: a Bancada Ruralista do Congresso, e a 

Confederação Nacional da Agricultura. Apesar da CNA ter um assento na 

CONATRAE, eles são oposição lá dentro, porque eles não concordam com o 

conceito. (...) Eles sempre defendem a ideia de que (...) a definição usada por esse 

colegiado da CONATRAE, devia ser o conceito da Convenção 29 da OIT, em que o 

elemento do cerceamento da liberdade tem que estar muito claro e objetivo, quando 

você notifica, pra validar, porque a questão da degradância, eles não estão de 

acordo. Eles aceitam que haja degradância, mas eles não aceitam que seja 

colocado (...) no mesmo âmbito do que seja tipificado no 149. Por quê? Lógico, tem 

resultado, e vai gerar processo criminal e tudo isso. E aí, na verdade, estão 

defendendo uma prática que é tradicional, é cultural, e é muito do trabalho escravo 

que acontece; são práticas que no passado deram certo (Organismos 

Internacionais). 

 

Nesse sentido, há uma divergência conceitual devido à interpretação da lei, já que o 

artigo 149 não explicita o que vem a ser jornada exaustiva e condições degradantes, 

gerando uma lacuna que é bastante utilizada pela CNA para descaracterizar o trabalho 

escravo e reduzir sua ocorrência a uma prática meramente cultural. Apesar dessa 

oposição, a CNA foi convidada a integrar a Conatrae, justamente para que houvesse 

maior diálogo entre a entidade e os demais atores-membros, a fim de que pudesse haver 

algum tipo de acordo que trouxesse o setor patronal para o combate ao trabalho escravo. 

Todavia, a participação da CNA na Conatrae não foi muito contundente, conforme um 

dos entrevistados: 
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E contrário, que até faz parte da própria CONATRAE, porque nós queríamos 

exatamente integrar para dialogar, diria que é a CNA, que é a Confederação 

Nacional da Agricultura. A CNA dá suporte jurídico e de fundamentação aqueles 

que são injustamente acusados de escravagistas (...) enfim, são as várias visões de 

mundo. Na verdade, eles faltavam muito; eles iam eventualmente (Sociedade Civil). 

 

O posicionamento da CNA é duramente criticado também pelo fato de abranger todo o 

setor patronal nesse movimento de resistência pelo combate ao trabalho escravo. Na 

verdade, sabemos que não são todos os produtores que incorrem nesta prática, é apenas 

uma parcela deles. Assim, a entidade poderia mobilizar o setor para que se posicionasse 

contra aqueles que praticam, mas ao invés disso, se coloca de uma forma quase que se 

justificando, como se todo o corpo de produtores rurais fosse escravagista e concordasse 

com essa prática: 

 

O setor patronal, por exemplo. A CNA (...) faz um discurso assim (...) se eu sou um 

produtor, e respeito a legislação, respeito o trabalhador, na verdade, aquele que se 

utiliza da exploração do trabalhador escravizado, ele, na verdade, ele é um 

concorrente desleal. Então (...) você vê as corporações de agricultura e tal, elas 

falando como se todos eles fossem defensores daquela ilegalidade, absurda 

ilegalidade, ou seja, quando, na verdade, eles deveriam assumir um discurso de 

respeito à legislação, respeito à dignidade humana, e apresentar aqueles outros, 

que praticam de outra forma, como sendo pessoas que estão à margem da lei 

(Estado). 

 

Uma das entrevistadas também aponta esta resistência por parte da CNA e relata 

algumas das ações que da entidade no sentido de apresentar oposição às políticas de 

enfrentamento ao problema   

 

A posição da CNA pra mim é uma posição (...) de resistência, com certeza. Porque 

até manifestações públicas, dizendo que trabalho escravo não existe, que isso é um 

exagero dos fiscais, que é um absurdo (...).é porque algumas pessoas muito 

poderosas e até formadoras de opinião da CNA, de alguma forma, também já foram 

acusados de trabalho escravo. Então, a posição da CNA deveria ser: “Existe e não 

faz parte do nosso negócio. Nós, também, abolimos esse tipo de prática”. Não, 

chamam pra si, e acabam até prejudicando muito mais toda uma economia de um 

país. Por exemplo, se essa ADIN (ação direta de inconstitucionalidade sobre a Lista 

Suja) tivesse sido aprovada. Uma das principais bases de duas das políticas de 

combate ao trabalho escravo, que é o estudo da cadeia produtiva e 

consequentemente o pacto, e o cerceamento por intermediário dos financiamentos, 

estaria prejudicado. O movimento que eles fizeram e a CNA é representativa em 

relação a isso pra não aprovação da PEC. Inclusive, eles lançaram um livrinho, a 

Tradicional Família Brasileira (...) e distribuíram pra todos os parlamentares; (...) 

o título do livro era “Trabalho Escravo: a nova ameaça à propriedade no Brasil”. 

Então, eles também queriam vincular, queriam polarizar a discussão, certamente 

pra dizer que o trabalho escravo está vinculado à questão de ocupação do campo 

ou de reforma agrária, entendeu (...) uma estratégia bastante inteligente de tentar, 
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de alguma forma, fazer com que isso acontecesse. Onde eles foram bem sucedidos 

foi na não aprovação da PEC (Organismos Internacionais).  

 

A atuação da CNA é reconhecida não só por sua capacidade de organização e 

mobilização junto aos produtores rurais, no sentido de estruturar estratégias de ações, 

mas também pela sua articulação com o Estado, o que acaba por fortalecer sua ação, 

conforme o trecho a seguir: 

 

A CNA, que é uma instituição e tal, que, vira e mexe, tem ações mais diretas de 

embate mesmo com a fiscalização. Mas, na verdade, também, de certa forma, a 

ação deles não é uma ação isolada, porque se fosse isolada, teoricamente, seria 

muito tranquilo (...) se você criasse todo um cerceamento, a tendência seria de 

acabar, de não ter mais esse núcleo de resistência da CNA. Seria. Mas, na verdade, 

eles também têm as articulações deles, (...) paradoxalmente, grande parte do Estado 

também colabora. Por exemplo, uma coisa que é muito comum é incentivo fiscal de 

empresa que explorou ou foi flagrado explorando trabalho escravo. Então, tem, 

evidentemente que tem ligações com o Estado também (...). Uma área em que esse 

embate fica muito claro, e essa coisa meio paradoxal, meio contraditória fica muito 

clara é o setor de etanol (Sociedade Civil). 

 

Uma dessas articulações da CNA junto ao Estado é com os parlamentares que compõem 

a bancada ruralista no Congresso, mas não é a única. Há também ligações entre 

agroprodutores e organizações estatais, no poder Executivo e no Judiciário, conforme 

vimos anteriormente no tópico sobre a atuação dos três poderes. Atualmente esta 

articulação está mais forte ainda devido aos interesses do governo na produção de 

biocombustíveis, principalmente etanol, o que o levou a retirar da Lista Suja a empresa 

Cosan, uma vez que a permanência no cadastro levaria não só a empresa a ter prejuízos, 

mas faria com que o governo deixasse de receber quantias consideráveis em dinheiro. 

 

Outro ator ressalta que, embora a bancada ruralista seja identificada como o principal 

ator de resistência no Congresso, é importante atentar para o fato de que este não é o 

único grupo a oferecer resistência em determinadas votações. Há também os partidos 

mais conservadores e da própria base aliada do governo que, em momentos mais 

críticos, nem comparecem ao Congresso para não se envolverem com determinadas 

questões, como o trabalho escravo: 

 

A bancada ruralista é o principal, mas ali dentro tem outros grupos de partidos 

mais conservadores, inclusive da base aliada, que adota exatamente a mesma 

posição da bancada ruralista. E vou mais além. Em alguns momentos que a gente 

precisava de apoio da base aliada, ou apoio principalmente dos parlamentares do 

PT, a gente não obteve não, porque, dependendo do momento político ou do tema, 

parlamentar nem passa por ali porque ele não quer se comprometer (Estado). 
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Desta forma, a bancada acaba ganhando maior força em seu posicionamento, pois ganha 

apoio de outros setores do Congresso, inclusive mais progressistas, o que revela que o 

jogo político não pode ser compreendido de forma tão polarizada entre esquerda e 

direita. Além disto, é importante destacar que ela aumentou nas últimas eleições, como 

aponta um dos entrevistados:  

 

E nessa nova candidatura, (...) saiu ainda mais forte que no passado, acho que 

passa de 150 o número de parlamentares que podem ser considerados como 

membro da bancada ruralista (Sociedade Civil).  

 

Assim, podemos observar a configuração de uma rede que se posiciona como uma 

resistência no combate ao trabalho escravo, que se compõe pelo setor latifundiário, 

representado pela CNA, pela bancada parlamentar ruralista, por outras bancadas ou 

parlamentares que lhe prestam apoio, e por organizações estatais, no poder Executivo e 

Judiciário. Podemos considerar essas articulações como redes pessoais de clientela e 

patronagem, que intermediam interesses e negociam demandas de forma relativamente 

hierarquizada, a partir do intercâmbio entre a demanda de clientes e o poder de 

influência no cenário estatal dos patrões (NUNES, 2003; ROMANO, 2009). Essa rede 

pode ser melhor visualizada na figura 1: 

 

Figura 1 – Rede de Clientela e Patronagem de Resistência ao Combate ao 

Trabalho Escravo 

 

 

 

Além da bancada ruralista e de setores mais conservadores, abrangendo a própria base 

aliada do governo, um dos entrevistados também apontou, no Congresso, a resistência 

de alguns grupos de esquerda que fazem objeção à atuação de alguns atores da 
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sociedade civil que contribuem para divulgar junto ao exterior as deficiências do 

processo produtivo brasileiro, incluindo a utilização de trabalho escravo, trabalho 

infantil, crime ambiental e outros, o que poderia ocasionar, na visão destes grupos, 

continuidade de nosso modelo econômico dependente:  

 

É um segmento que ganhou um pouco de força, nos últimos tempos, meio 

anacrônico até, (...) meio nacionalista, meio hipócrita, (...) que fala assim: “Esses 

caras... essas Ongs aí vêm falar de trabalho escravo pra impedir que nós nos 

desenvolvamos. Porque os países ricos já se desenvolveram, e agora ficam esses 

caras, que têm recursos internacionais, que têm ligação com organizações 

internacionais, impedindo o desenvolvimento nacional, e fica aí jogando de quinta 

coluna, querendo trair a pátria”; (...) é interessante que esse discurso, ele cola em 

partido da esquerda e da direita,  (...) a gente tem sido atacado por um bloco de 

esquerda, (...) que é o PCdoB, que tem essa visão boba assim: “Ah, esses caras 

vendidos pros gringos, ficam aqui, no país, detonando a nossa produção pra que os 

gringos dominem o mercado mundial e a gente fique sendo explorado”. (...) Que é a 

história do... “Ah, na Inglaterra, também tinham os mineiros, que ficavam lá no 

meio das minas, com condições de trabalho...”. Pô, isso era na época da Revolução 

Industrial, antes da Revolução Industrial! E você quer reproduzir isso, no Brasil? 

Você tem certeza do que está falando? É assim que você está falando que você vai 

fazer um novo padrão de desenvolvimento da sociedade?( Sociedade Civil). 

 

Por fim, foi apontada também por um dos entrevistados certa resistência por parte de 

alguns ministérios que são mais envolvidos com economia, desenvolvimento e gestão, 

que costumam criticar a atuação de outros ministérios que atuam no combate ao 

trabalho escravo, fazendo pressão e desconsiderando o trabalho destes órgãos ou a 

existência do problema. É curioso que, segundo o relato a seguir, o próprio Ministério 

da Agricultura se opôs ao trabalho do MTE, quando era de se esperar que oferecesse 

apoio.  

 

Os ministérios, que, na verdade, não cuidam dos aspectos sociais, direitos humanos, 

(que) cuidam dos negócios (...) Esses ministérios acham que o trabalho da gente é 

um incômodo. A gente já recebeu muita cobrança, muita crítica e muita pressão, 

inclusive fala pública às vezes de ministro; o Ministro da Agricultura fala 

publicamente, criticando, fala que inventa... fala que a gente inventa isso, ou que o 

problema não existe (Estado). 

 

Esta resistência dentro do próprio governo por parte de alguns ministérios nos remete à 

divisão que houve no processo de modernização, entre os “condutores da 

modernização”, formados pelos ministérios macroeconômicos, e os “administradores da 

agricultura”, representados pelo Ministério da Agricultura, pela Comissão de 

Agricultura e pela bancada ruralista, por exemplo. Embora tivessem visões diferentes 

sobre a modernização da agricultura, os setores se uniam em diversas situações, 
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sobretudo no Congresso, como foi o caso da rede pluralista clientelística que formaram 

contra a reforma agrária, juntamente com as elites agrárias e agroindustriais e suas 

associações, como a CNA (ROMANO, 2009).  Posto isto, fica mais claro compreender 

a crítica do Ministério da Agricultura sobre os atores que enfrentam o trabalho escravo, 

dado que suas atuações vão ao encontro dos interesses desta rede. 

 

4.2.3 Articulação da Rede 

 

A pesquisa de campo mostrou que a articulação entre os atores é possibilitada pela 

existência de diversas redes de políticas (MARSH e RHODES, 1992), nas quais um 

grupo de atores se relaciona mais entre si do que com outros atores fora da rede. 

Contudo, estes outros atores formam outras redes, gerando outras comunidades.  

Podemos dizer que há um núcleo duro de atores que se relacionam a partir do interesse 

geral em combater o trabalho escravo. Entretanto, essa articulação, além de um nível 

mais geral, também acontece por meio de pequenas redes, que privilegiam alguns 

atores, em detrimento de outros, porém não devido a uma exclusão deliberada, mas 

devido a questões como compartilhamento dos mesmos interesses profissionais ou dos 

mesmo valores, por exemplo. Neste primeiro caso, compartilhamento de interesses 

profissionais, temos o exemplo da rede formada principalmente pelo MTE e MPT, que 

são fiscalizadores das denúncias, mas também composta pela OIT e pelo apoio de 

entidades sociais como CPT e CDVDH, conforme falam dois dos entrevistados:  

 

O Ministério Público (do Trabalho), eu acho que a partir 2000, começou a 

participar de algumas ações. Agora, a presença mais constante, rotineira e tal, foi a 

partir de 2003, que aí a gente fez um acerto, a coisa já ficou rotinizada, e aí já foi 

assim, toda numa sequência. A OIT é outro parceiro nosso de todas as horas, o 

escritório aqui, do Brasil, principalmente. Ao longo do tempo, nos deram muito 

respaldo, nos ajudaram muito, e você ter por trás um organismo internacional é 

uma coisa bastante importante (Estado).  

 

Nós trabalhamos sincronizados. Primeiro, nós trabalhamos pra atender as 

denúncias. Então, as denúncias, junto com os principais parceiros, o Ministério do 

Trabalho, que é o principal deles. Mas nós temos também as entidades sociais, 

temos o Centro de Defesa da Vida, temos os sindicatos rurais, também a Pastoral 

da Terra, que são parceiros de primeira ordem; então, são eles que estão ali no 

front, que recepcionam as denúncias ou repassam pro Ministério do Trabalho, ou 

diretamente ao Ministério Público do Trabalho. A própria Justiça do Trabalho 

também, porque tem determinadas reclamatórias trabalhistas, que ao fim do 

julgamento final, o juiz chega à conclusão que ali é uma clara prática de condição 

análoga à escravidão, e ele denuncia também, e encaminha a decisão para o 

Ministério Público pra que nós tomemos as iniciativas que a lei nos indica. (...) 

Então, nós estamos atrelados a parcerias, (...) nós estamos interligados numa rede 

de parceiros (Estado). 
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A estreita relação entre MTE e MPT pode ser justificada, além de ambos estarem 

diretamente envolvidos nas ações de fiscalização, pelo fato de serem instituições 

públicas ligadas à regulação do aspecto trabalhista, o que facilita a convergência de 

ideologias e de pensamento. Tanto é que a própria Justiça do Trabalho também está 

bastante envolvida nesta rede, principalmente ao final das operações, pois esses 

ministérios precisam dela para que as ações prossigam.  

 

As entidades sociais citadas nesta rede como parceiros que prestam apoio na 

comunicação de denúncias ganham mais força e articulação em outra rede, formada por 

elas, isto é, CPT e CDVDH, mas também pela Repórter Brasil , além dos representantes 

do Estado, MTE e MPT, que neste caso prestam apoio a sua atuação. Esta rede é como 

se fosse o oposto complementar da anterior: no primeiro caso a relação é mais forte 

entre os representantes estatais, tendo o apoio das entidades sociais; nesta, a articulação 

é entre estas entidades, tendo contribuição do poder público.  

 

Inclusive o que foi importante nesse período, de 2002 pra cá, foi o surgimento de 

novos atores nesse panorama. A Repórter Brasil, que iniciou em 2000, e começou 

pra valer a trabalhar mesmo em 2003, podemos dizer, através de programas. 

Geralmente era mais uma agência de notícia, boa, mas depois passou a ser 

pesquisa e programas de prevenção, Escravo, Nem Pensar! Outro ator muito 

importante foi o Centro de Defesa da Vida e dos Direitos Humanos de Açailândia, 

do Maranhão. A campanha da CPT, ela não é só da CPT, ela tem assim, alguns 

parceiros que têm identidade própria – Repórter Brasil e CDVDH. No Executivo, a 

gente teve aliados certos no Ministério do Trabalho, na Secretaria de Direitos 

Humanos, e, em tempos, não sempre, não o tempo todo, apoio militante dentro do 

MDA. Nós temos uma relação, que cultivamos mais especificamente, por exemplo, 

com o Ministério do Trabalho, a direção da fiscalização; com o Ministério Público 

do Trabalho, que passou a ter um papel muito grande, (...) Junto com eles, a 

CDVDH, a Repórter Brasil, CPT, nós somos um... quer dizer, um núcleo assim... Às 

vezes a OAB, a Comissão de Direitos Humanos da OAB. Formamos um núcleo, que 

chegamos em certos momentos a chamar Conatrae do B (Sociedade Civil). 

 

A CPT e a Repórter Brasil compartilham algumas estratégias de atuação, tais como 

divulgação, pressão sobre o governo e conscientização. Já a CPT e o CDVDH, embora 

não tenhamos estudado a atuação deste último, podemos dizer que compartilham da 

preocupação com as condições de vida, principalmente das parcelas locais mais 

vulneráveis. 

 

Além de participar desta rede, a Repórter Brasil também forma outra articulação com a 

OIT, com quem tem em comum estratégias como produção de conhecimento e 
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informação, conscientização e sensibilização, e também com representantes do 

mercado, no caso o Instituto Ethos, e de entidades trabalhistas, o Observatório Social, 

conforme nos relata seu representante: 

 

Além da OIT e da Repórter Brasil, tem um outro ator que é muito importante aí, que 

é do próprio mercado, que é o Instituto Ethos. O Ethos é muito importante porque é 

um instituto de dentro do mercado, que comprou de cara a ideia, (...). Porque sem o 

envolvimento das empresas vai ficar aquela coisa: “Ah, precisa, é importante”, mas 

e os tomadores de decisão em termos corporativos, eles vão ficar de fora disso? 

Então, não. E também, não foi logo no início, mas já há algum tempo tem 

participado muito próximo também do pacto, o Observatório Social, que é uma 

organização mais ligada aos trabalhadores, à CUT e tal, então, meio que. fecha um 

pouco todos os campos,  fica a associação dos trabalhadores lá bem clara, a 

associação dos empregadores, organismos internacionais que dão uma legitimidade 

mais ampla, (...) e a gente como sociedade civil, que (...) tem uma linha um pouco 

mais de reivindicação da sociedade (Sociedade Civil). 

 

Nesse caso, a inclusão de representantes do mercado foi muito incentivada pela 

Repórter Brasil, OIT e pelo próprio Instituto Ethos, pois apesar da busca constante pelo 

lucro, a dinâmica do mercado acaba por também pedir maior transparência entre seus 

participantes, principalmente pela pressão dos consumidores sobre o processo 

produtivo.  O entrevistado revela também o interesse da organização em estender essa 

articulação ao consumidor, que ainda não está inserido em nenhuma dessas redes e que 

pode desempenhar um importante papel no enfrentamento do problema: 

 

E a gente está procurando sempre desenvolver mais, é a parte do consumidor 

mesmo; a gente tem umas coisas com o IDEC, uma parceria com o Ministério 

Público Federal, na campanha Carne Legal, outra campanha pra mostrar 

justamente a importância de você buscar as origens, procedências, etc., tentando 

fazer parte (Sociedade Civil). 

 

Além do consumidor, outros atores apontados como ausentes nestas redes são a 

Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura e o Movimento Sem Terra, 

que não se envolveram com o combate ao trabalho escravo, apesar de ser uma questão 

candente no campo brasileiro, conforme apontam dois entrevistados:   

 

A CONTAG já teve mais participação; eu confesso que a participação da CONTAG, 

nos últimos tempos, tem sido pouco significativa; ela adere, quando a gente propõe 

alguma coisa, mas ela não toma nenhuma iniciativa. Você imagina que o 

Movimento Sem Terra, a Via Campesina, em geral, também não têm demonstrado 

iniciativa espetacular nessa luta (...) Passou a incorporar alguma coisa, no 

discurso, mas não tem assumido iniciativa. (Sociedade Civil). 

 

Se não fosse a Comissão Pastoral da Terra, nem estaria na pauta, nem teria 

entrado. Não é o tema do MST, por exemplo. Não é o tema da CONTAG; a 
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CONTAG está preocupada com outras coisas. Não está preocupada? Está, mas é 

algo periférico (Sociedade Civil). 

 

A ausência da CONTAG talvez possa ser explicada pela sua própria história de 

formação, que incluiu setores que defendiam alianças com a burguesia e excluiu setores 

mais radicais de luta pela reforma agrária (MARTINS, 1981), preservando o 

conservadorismo no campo. Já a falta de iniciativa do MST pode ser entendida pela 

própria fragmentação e dispersão das lutas populares no campo, que trouxeram falta de 

unidade à própria classe camponesa (MARTINS, 1981; OLIVEIRA, 2001). 

 

Estas redes podem ser entendidas como redes de políticas, segundo a abordagem do 

Marsh e Rhodes (1992), que estariam dispostas em um continuum formado pela 

polarização entre comunidades políticas e redes específicas. Estas redes parecem se 

aproximar mais do pólo no qual estão as comunidades políticas por formarem arranjos 

específicos em torno de um tema e por se configurarem como redes relativamente 

coesas, constituídas por poucos atores, mas com bom nível de interação, consenso e 

compartilhamento de valores e de recursos, embora alguns desses atores também 

estejam inseridos em outras redes. Em princípio, poderia parecer que elas formariam 

redes específicas, contudo isto não se aplica uma vez que não apresentam os fatores que  

caracterizam esse tipo de rede, isto é, baixa coesão, elevado número de atores, 

descontinuidade em sua composição, divergências de valores e ausência de troca de 

recursos, dentre outros. 

 

Embora possamos identificar a existência destas redes, de todo modo, os atores expõem 

que a articulação mais geral de atores tem uma função primordial que é de dar 

sustentação às políticas e às ações de combate, por meio do poder diferenciado que cada 

ator possui e que se complementa aos dos outros quando somados em uma rede de 

parceria, como podemos perceber nos relatos a seguir:  

 

O que segura isso e o que é que fez que a gente desse continuidade ao trabalho, e 

ainda continue atuando e tal, foi a rede de parceiros que foi se consolidando ao 

longo do tempo, e isso aliado à extrema boa vontade da mídia nacional e 

internacional, em relação ao tema. Se não fosse isso, a gente já teria recuado 

(Estado). 

 

Cada ator tem um poder diferenciado. A OIT tem o poder que lhe vem da 

legitimidade internacional e da sua capacidade de repercutir pra fora o caráter 

exemplar, o caráter contraproducente de algumas ações brasileiras. (...) a Repórter 

Brasil, ela tem um poder de divulgação, poder de seriedade, de credibilidade, hoje, 
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que faz com que o que lá aparece... um documento assinado pela Repórter Brasil é 

sério, dá um poder efetivo. Nós tentamos utilizar o nosso poder de mobilização e de 

denúncia no cenário internacional (...) visando incorporar à luta dessas dioceses a 

luta pela dignidade, a luta pela aprovação da PEC, a luta pelo limite da terra, da 

propriedade, que são elementos relacionados a essa questão. Então, cada um tem, 

vamos dizer, um terreno próprio onde o seu poder se constrói. O nosso é da 

mobilização social, da articulação dos trabalhadores, da credibilidade que nós 

temos junto ao trabalhador, o fato de que somos o maior provedor de denúncia do 

trabalho escravo no país, essas coisas (Sociedade Civil). 

 

A coordenação de cada um desses membros (...). A contribuição de cada uma 

dessas instituições, agindo articuladamente numa política contínua, foi que permitiu 

o sucesso de algumas iniciativas (Organismos Internacionais). 

 

Por isso, além dessas redes que se formaram, não podemos deixar de reconhecer a 

formação e atuação de uma rede maior, que pretendia ser institucionalizada a partir da 

criação da Conatrae em 2003. Esta rede começou a se formar um pouco antes da criação 

do colegiado, pela necessidade de discutir o problema e estabelecer objetivos, como 

relembra uma das entrevistadas: 

 

O que havia era o Ministério do Trabalho atuando, carregando a Polícia Federal, 

trazendo a revolta pro chão; a CPT denunciando, quase que sozinha. E assim, um 

ou outro Procurador da República, um, só. Era o que havia. E aí nós criamos a 

CONATRAE, que (...) era um órgão com a participação do terceiro setor, de 

representantes, empresários, de trabalhadores, a própria OIT, o próprio Ministério 

Público, associação de juízes, etc. Então, nós criamos uma instituição, uma esfera 

de discussão, cada um com a sua competência, cada um com a sua 

responsabilidade. Houve sim, aí está certo, a institucionalização aconteceu a partir 

da CONATRAE, embora essas pessoas já estivessem, de alguma forma, reunidas 

alguns meses antes discutindo a questão (Estado). 

 

Um dos pontos altos que esta rede trouxe, mais do que a formalização como um 

colegiado criado pelo governo, foi a possibilidade dos atores recorrerem a este conjunto 

de parceiros envolvidos, de conseguirem uma articulação, uma mobilização de forma 

mais dinâmica que possa agilizar a tomada de decisões, fazendo com que esse apoio 

mútuo fortaleça a atuação de cada ator, já que ele não está atuando sozinho, mas 

respaldado pelos outros atores e pelos outros setores e instituições que estes 

representam. Esse suporte é especialmente importante em casos de forte pressão ou 

ataque externo a um dos atores, como exemplifica uma das entrevistadas: 

 

A CONATRAE, funcionando bem ou não, ela tem um papel muito interessante. Por 

quê? Se, de repente, acontece, digamos, um atentado qualquer que venha a 

prejudicar esse programa de erradicação do trabalho escravo, a CONATRAE  é um 

espaço de troca de informações muitos ágil (...) Então, por várias vezes, quando (...) 

passamos por algum tipo de pressão indevida, alguma coisa que realmente poderia 

resultar num impacto negativo sobre o nosso trabalho e tal, os principais parceiros 

da CONATRAE foram movimentados imediatamente, e cada um ali, no seu âmbito 
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de competência, efetuou gestões, (...), sabe? Então, (...) você saber que, de repente, 

num momento de aperto, você pode apelar pra essa rede de parceiros, é uma coisa 

fundamental; funcionando bem ou não; o fato de existir, você poder levar os 

assuntos até lá, já é um passo muito significativo dentro de todo esse programa de 

governo, com a participação da sociedade civil. Se a pressão, a gente nota que ela 

está aumentando, então, eu, por exemplo, faço contato com o Ministério Público do 

Trabalho, mais especificamente com o colegiado de procuradores, que lida com o 

tema de trabalho escravo. Aí ligo, por exemplo, pra Comissão Pastoral da Terra. 

Ligo pra Repórter Brasil. Aí, num instante, eles conseguem se comunicar com 

aqueles outros atores ali, que vão poder nos respaldar melhor, ou pelo menos vão 

poder ficar de olho, (...) esse é o funcionamento da rede, (...) são várias pessoas, 

que não têm medo, e que podem enfrentar, insistir no negócio (Estado).  

 

Esse funcionamento da rede a que se refere a entrevistada pode ser analisado a partir do 

modo de compreensão da interação entre os atores, que pode ser explicado pela lógica 

do interesse sobre os recursos distribuídos, pela existência de um interesse em comum 

ou pelo compartilhamento de valores. Nesse caso, podemos compreender a articulação 

dos atores na Conatrae como uma rede pautada, pelo menos em grande medida, pela 

existência de um interesse em comum, isto é, o combate ao trabalho escravo, que 

motiva grande parte das atuações. Pode haver também, de certa forma, o interesse sobre 

os recursos ou o compartilhamento de valores, porém, não de forma garantida entre 

todos os membros. 

 

Outro entrevistado ressalta a importância do diálogo e da troca, propiciados não pela 

reunião da Conatrae em si, mas pelo espaço de discussão e de encontro que essa rede 

permite, embora reconheça que a oficialização da rede seja importante para lhe dar 

duração e continuidade. Também chama atenção para o caráter de renovação de 

compromisso entre a rede, justamente devido à troca entre os atores e à consciência da 

atuação dos demais:  

 

O que é interessante na CONATRAE é uma espécie de renovação do pacto, de um 

compromisso, renovação de um compromisso de todos que estão lá. Porque você 

chega lá, você vê que o cara do Ministério do Trabalho está lá com vontade também 

de fazer várias coisas na área dele e vem falar com você, e você também, da parte 

da sociedade civil, também tem várias demandas, apresenta pra eles, e ao mesmo 

tempo recebe, então, você vê que (...) vale a pena continuar trabalhando por isso 

porque, ao mesmo tempo em que a gente está fazendo a nossa parte aqui, tem outras 

pessoas fazendo lá. Então, tem um sentido assim, de processo, de andamento, de 

continuidade, de progresso, que é muito importante pra essas ações. Acho que não é 

em vão. (...) E acho que a CONATRAE, ela permite que esse espaço seja 

perenizado, seja oficial, que seja visto como um espaço de Estado, que é muito 

importante, que não acabe de uma hora pra outra, que não fique dependente 

daquele negócio que a gente falou no início, dependente de algumas pessoas. (...) 

Então, isso é muito importante, (...) porque essa reunião fica meio protocolado, 

institucional e fica meio de mãos atadas (...) você vê ali que as coisas são definidas; 

pode até apresentar, mas é muito limitado. Então, eu acho que isso é muito legal, 
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isso que a CONATRAE possibilitou, que é esse espaço efetivo de trocas, de 

diálogos, incentivos mútuos entre os atores, cada um na sua linha (...). Isso é uma 

coisa bacana também, de maturação do processo democrático. De compreender que 

cada um tem seu papel, seus limites, suas funções. A sociedade civil pressiona, faz 

agitação, pode às vezes parecer um pouco radical, ou até um pouco meio combativa 

demais, mas é o papel da sociedade civil (Sociedade Civil). 

 

Outro fator explicativo importante para entendermos o funcionamento da rede é a troca 

fundada no consenso e na ordem social, que permite a articulação e a estabilidade no 

médio e longo prazo. Esta troca, ou intercâmbio político, permite a análise da 

interdependência entre os atores governamentais e não governamentais. Os primeiros, 

por meio desta troca, podem aumentar sua capacidade de ação e facilitar tanto a 

implementação de uma decisão pública quanto sua própria legitimação perante os 

demais atores, ao contar com maior organização, representação e meios de ação. Já os 

segundos podem reforçar sua capacidade de ação pública na medida em que consolidam 

institucionalmente certos grupos de representação na implementação de decisões 

públicas. Neste sentido, a troca é considerada positiva já que o Estado torna suas 

decisões mais eficazes e os grupos reforçam sua atuação junto a este, conforme aponta 

Hassenteufel (1995).  Esta troca também é apontada no relato a seguir: 

 

As comissões acho que têm mais dinâmica, parece que agilizam mais (...) só pelo 

fato de reunir as pessoas, e de mostrar os problemas, de compartilhar os problemas 

que elas estão enfrentando, cada um no seu campo, (...) só por esse contato 

frequente, por essa troca acho das experiências, e do que cada um vem enfrentando, 

e ao mesmo tempo de incentivo, meio de cobrança também pros outros participantes 

e tal, é muito rica. Então, acho que esse espaço (...) de encontro mais do que 

propriamente a reunião da CONATRAE oficial, com ata, entendeu, mas o ambiente 

criado mesmo. (...) antes de ir, eles já começam: “E aí? Tem alguma questão?” (...). 

Aí alguma coisa que a gente levou daqui, vai servir lá pra formular alguma ação 

que o Ministério Público do Trabalho, sei lá, vai fazer com o Ministério do 

Trabalho (...). Tem matérias nossas que acabam gerando outras coisas, por 

exemplo, tem uma questão que foi levantada do dendê, lá no Pará, que agora o 

Ministério do Trabalho está começando a ver esse problema. (...) Então, você vê 

que tem uma espécie de uma sinergia meio trocada (Sociedade Civil). 

 

Deste modo, podemos compreender esta articulação de acordo com a noção de rede 

proposta por Mandell (1999), considerada como um fenômeno social que emerge a 

partir da dinâmica de interação entre os atores, caracterizando-se como o resultado de 

uma cooperação relativamente estável, não-hierárquica entre organizações que se 

relacionam, trocam recursos e compartilham de certa forma interesses e normas. É 

importante lembrar que a Conatrae foi a primeira rede oficial a incluir formalmente os 

atores não governamentais, sejam da sociedade civil, sejam de organismos 

internacionais.  
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Apesar de suas contribuições, esta rede também apresenta diversas limitações, 

principalmente no que tange ao seu papel executivo. As maiores críticas feitas são em 

relação ao seu papel mais político e formal e menos orientado para ações e resultados 

mais concretos, que pudesse acompanhar mais as metas das políticas em execução, 

conforme apontam os entrevistados: 

 

Teoricamente, é exatamente o espaço criado pra monitorar o Plano Nacional, e 

fazer análise da execução; só que isso é feito de forma muito burocrática, tanto o 

primeiro plano, quanto o segundo. Você deixa a coisa correr, cada um toma conta 

do seu pedaço, executando ou não executando, enfim; depois você contrata um 

consultor pra montar um quadro pra execução. Eu vou ser sincera, foi isso que a 

CONATRAE conseguiu fazer até agora, não conseguiu ter aquela ação contundente. 

(...) nós votamos duas monções de repúdio na CONATRAE; a CONATRAE não 

encaminhou nenhuma. Entendeu a fragilidade da coisa?(Estado). 

 

Tinha que ser um órgão que executasse mais e trabalhasse com base nas metas do 

plano, e menos político do que é. Então, muitas vezes as reuniões da CONATRAE 

são muito políticas, se discute políticas que estão num âmbito, não é que não são 

necessárias essas discussões, mas a gente precisa também, em algum âmbito – aí eu 

não sei se seria na reunião ordinária da CONATRAE – mas que tivesse talvez um 

grupo de trabalho; e existe essa proposta no segundo plano. A adaptação foi feita 

pra criar uma comissão executiva da CONATRAE, que é um grupo menor, que 

monitorasse o plano, cobrasse de quem era responsável pela meta, resultado, 

alguma coisa mais executiva do que é a reunião ordinária; mas não funcionou 

muito bem; e aí acho que vai muito do estilo também da presidência da CONATRAE 

(Organismos Internacionais). 

 

 

A referência feita por este entrevistado ao estilo da presidência da Conatrae remete para 

a questão do personalismo, isto é, o papel que as pessoas têm dentro de um escopo de 

atuação que deveria ser mais institucionalizado. Outro ponto criticado foi a dependência 

justamente da pessoa do ministro que preside a Conatrae para que os encontros e 

reuniões aconteçam, sugerindo novamente uma ação personalizada. Esta norma acaba 

desestimulando a autonomia que a rede de parceiros poderia ter para prosseguir no 

encaminhamento das ações. Neste sentido, tem mais poder na rede uma pessoa 

específica, que o próprio conjunto de atores, o que inclusive gerou uma pressão para a 

formação de uma secretaria executiva, que até o momento não aconteceu:    

 

A CONATRAE, ela é muito bem composta, porque tem ali uma composição bem 

equilibrada: governo, órgãos estatais e não-estatais, mas a CONATRAE, ela 

depende da convocação, que não tem. O Secretário de Direitos Humanos, que tem 

status de ministro, ele é que preside o colegiado, ele que convoca; então, você fica 

nessa dependência. Em alguns momentos, inclusive, houve uma certa 

movimentação, uma certa pressão pela realização até reuniões extraordinárias, mas 

isso não aconteceu com a agilidade, ou com a frequência realmente que seria 



137 
 

necessária. Então, eu começaria dizendo que o principal problema da rede é ficar 

dependendo de seu funcionamento, de uma autoridade com status de ministro, que 

não cuida só desse assunto, e, portanto, traz dificuldades. (...) Há uma pressão legal 

de você ter uma secretaria executiva; essa secretaria executiva, ou um secretário 

executivo, que poderia desempenhar muito melhor esse papel, com uma certa 

agilidade e tal, nunca foi bem estruturada; durante todos esses oito anos do 

Governo Lula, acabou não acontecendo. (...) Você tem um colegiado, uma rede ali 

de parceiros que poderia tranquilamente segurar e avançar nessas propostas, mas 

fica na dependência de uma autoridade convocar reunião, fazer os 

encaminhamentos e decisões. (...) não, estavam seguindo um calendário, estavam 

seguindo muito mais a possibilidade da agenda do Ministro (Estado). 

 

Uma das entrevistadas também critica a ausência de estrutura física e orçamentária para 

que esta rede funcione a contento e sugere que a criação deste colegiado é meramente 

formal, sem intenção de funcionamento efetivo: 

 

Outra limitação pode ser que você cria um colegiado desse porte, mas, na verdade, 

você não garante uma estrutura, até física mesmo, e um orçamento pra aquilo 

funcionar bem. Então, é a mesma coisa que a gente já viu ali, mesmo no caso do 

GERTRAF, e outros colegiados e tal, você cria aquilo só pra dar uma satisfação e 

tal, mas, na verdade, você não quer que funcione (Estado). 

 

Mas reconhece, como outros atores, sua importância no âmbito das trocas entre os 

atores e pessoas, propiciadas pelas reuniões: 

 

A CONATRAE, ela foi importantíssima porque ela congrega as instituições, ela 

permite o conhecimento entre pessoas, nas diversas reuniões e tal. Então, ela tem 

esse papel, ela é um espaço de encontro, (...) aproximação das pessoas, e com isso, 

pelo menos em parte, das instituições que elas representam. Agora, podia ser uma 

coisa muito melhor. É uma boa ideia o colegiado, é uma coisa interessante e 

importante, mas não funcionou bem (Estado). 

 

De acordo com outro entrevistado, a institucionalização desta rede que foi oficializada 

com a formação da Conatrae ficou comprometida devido a pressões políticas da própria 

Presidência da República, preocupada com as negociações em torno do etanol, o que fez 

com que alguns atores esmorecessem e que o tema saísse da pauta de atuação de alguns 

deles, principalmente da SEDH e OIT, apesar de outros continuarem atuantes:  

 

Bem, o que começou a acontecer nos últimos anos? Várias denúncias de trabalho 

escravo na cana-de-açúcar. O que é que isso ocasionou? Uma grande preocupação 

com relação ao etanol, e aí o esmorecimento com relação ao tema, proposital, 

proposital. Ela se reúne, a CONATRAE, vinculada à Presidência da República, 

naquela época, o Ministro Vannuchi, e passou a ser mais, eu acho, uma esfera “pra 

inglês ver”, uma resposta às pressões internacionais, até mesmo agora pressões 

nacionais com relação ao tema e, infelizmente, a coisa esmoreceu por conta disso. 

Houve um esmorecimento com relação a alguns atores. A Secretaria de Direitos 

Humanos, por exemplo. A OIT, porque de alguma forma, a OIT, como era um órgão 

independente, estava acima de trabalhadores, agitava, movimentava tudo isso. E aí, 
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a Secretaria de Direitos Humanos puxou pra si o tema, começou a discutir, mas sem 

ações muito consistentes – não houve mais nenhuma campanha, quase não se houve 

falar do tema. Saiu da pauta. A fiscalização continua atuando da forma como 

sempre atuou. Agora, lógico, com todas as armas que tem o GPTEC, que continua 

atuante, o Sakamoto (Ong Réporter Brasil) cresceu, cresceu muito, conseguiu fazer 

esse trabalho de educação, Escravo Nem Pensar! (Organismos Internacionais). 

 

Houve a sugestão, por parte de alguns entrevistados, de existir um ator que faça o papel 

de coordenação dos demais atores, já que são muitos, e que consiga fazer convergir os 

esforços desses atores, o que vai justamente de encontro à característica de 

horizontalidade e não hierarquização das redes apontada por Mandell (1999), como 

exemplificado a seguir: 

 

Como são muitos atores também, é fundamental, eu acho que é por isso, essa é uma 

das razões, eu não diria insucesso dos últimos anos, eu diria esmorecimento da 

questão é a falta de um ator político que coordene esses esforços de maneira a 

atribuir responsabilidade e mérito a cada um desses atores, que têm 

responsabilidades diferentes e importâncias diferentes. A Secretaria de Direitos 

Humanos não vem fazendo esse papel; propositadamente, não vem fazendo esse 

papel (Organismos Internacionais). 

 

Outra questão apontada sobre a articulação entre os atores é o caráter personalizado de 

suas atuações, o que revela que estas não foram ainda institucionalizadas como uma 

função, um papel a ser cumprido pelas organizações. Esta falta de consolidação nas 

instituições faz com que o combate ao trabalho escravo seja pautado e dependente das 

pessoas que estão mais envolvidas com o tema, principalmente já há algum tempo, 

como é o caso de vários dos entrevistados. Isso, contudo, não significa que a atuação 

seja direta, no sentido de não ser mediada pelas instituições. Há o respaldo e o apoio das 

instituições sim, mas a presença não vem delas, mas de uma iniciativa pessoal. 

Naturalmente, nestas instituições há no plano formal um desenho de atuação para 

combater o trabalho escravo e que deve ser desempenhado independentemente por 

quem seja. Todavia, podemos perceber que as lideranças pessoais é que têm feito 

diferença em termos de resultados, uma vez que se comprometem mais ou menos com o 

tema. 

 

Que essa coisa também não depende só das instituições, depende de quem está à 

frente das instituições, entendeu? Então, dependendo de quem é o procurador-geral, 

quem é o procurador-geral da República, vai dar uma ênfase maior ou menor... esse 

lado, que não é nem o lado da instituição, (...) são alguns procuradores do trabalho, 

alguns procuradores da República, alguns advogados da União; então, não é a 

instituição, mas é aquele grupo (Estado). 
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Esta personalização também foi identificada na composição da Conatrae, pontuando que 

o representante dos membros desse colegiado nem sempre podem ter um papel de 

efetiva representação em relação às organizações em que atuam, já que ainda não há 

uma representação das instituições como um corpo. 

 

O fato de que tem um representante no ministério não significa que o ministro está 

preocupado, entendeu? Você pode mandar uma pessoa que não tem poder, (...). A 

questão das CONATRAEs, você pode ter uma CONATRAE que não existe. Você 

pode ter lá uma pessoa como o Roberto Caldas, por exemplo, que é muito 

interessado, muito competente; evidentemente, que ele tem preocupação, ele ajuda a 

pensar, mas a OAB o acompanha nisso? Qual o poder que ele tem sobre os 

advogados do país? Então, você tem lá o Camargo, que é fantástico, (...), inclusive 

participa das reuniões científicas lá, porque ele também é professor; agora, e a 

Procuradoria o acompanha? É prioridade na Procuradoria? O Gabriel veio de 

Belém, (...) ele é presidente da ANAMATRA, ele veio de Belém pra nossa reunião; 

pra ele é uma prioridade, mas pros juízes é uma prioridade? Ele abre portas, que é 

muito importante, que realmente é importante, mas não significa a mesma coisa. 

Então, é isso, (...) as pessoas ainda são muito importantes (Sociedade Civil).  

 

Apesar disso, um dos entrevistados reconhece que alguns destes atores possuem uma 

atuação mais institucionalizada se comparado a outros. Contudo, é importante ressaltar 

que os atores apontados pelo entrevistado são as instituições públicas relacionadas à 

regulação do aspecto trabalhista, o que pode ser entendido também pelo viés de uma 

atuação já consolidada no que se refere às infrações nas relações de trabalho, e não 

essencialmente no combate ao trabalho escravo como violação de direitos humanos ou 

crime. De todo modo, o entrevistado reconhece que de forma geral falta 

institucionalização nas ações: 

 

Alguns desses atores, muito poucos, eu diria, a atuação é institucionalizada, em 

outros, é quase que personalizada. Não houve tempo pra que se criasse uma 

instituição. Por exemplo, o Ministério do Trabalho está sedimentado, o Ministério 

Público do Trabalho está sedimentado, a Justiça do Trabalho, de alguma forma, 

está sedimentada. Agora, o Ministério do Desenvolvimento Agrário? A própria OIT. 

Ou a Comissão Pastoral da Terra, quer dizer, se o Frei Henri e se o Frei Xavier 

saírem de lá, será que a atuação da Pastoral da Terra também vai ser tão atuante? 

Então, falta ainda institucionalização, e, pra isso, principalmente um trabalho de 

campo na área de informação, de capacitação, de discussão, teria que ter 

continuado no mesmo ritmo (Organismos Internacionais).  

 

 

Diante deste contexto, podemos dizer, a partir da articulação entre os atores que existe 

não uma, mas diversas redes de combate ao trabalho escravo, desde redes menores e 

mais coesas, aproximando-se de comunidades políticas, que atuam diretamente no 

resultado dos programas, até a rede mais geral e maior que se formalizou a partir da 
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criação da Conatrae. Ambas, no entanto, ainda podem ser consideradas como redes que 

funcionam de forma personalizada, devido à falta de institucionalização da atuação das 

organizações que as compõem, o que pode gerar consequências indesejáveis para o 

processo de formulação e implementação das políticas públicas de erradicação ao 

trabalho escravo, que veremos no próximo tópico. A figura 2 mostra essas redes dentro 

da rede de atores: 

 

Figura 2 – Redes Políticas de Combate ao Trabalho Escravo 

 

 

 

 

4.3 Processo de Formulação e Implementação das Políticas de Combate ao 

Trabalho Escravo 

 

Discutimos no capítulo 3 o ciclo decisório das políticas públicas, composto pelas fases 

de formação de agenda, formulação e implementação, e como ele se apresenta, 

especificamente nas políticas de erradicação do trabalho escravo. Além desta 

explanação teórica, a pesquisa de campo trouxe maiores contribuições para que 

possamos compreender melhor este processo.  

 

Vimos que o processo de formação de agenda, isto é, o primeiro momento no processo 

da política pública, significa que uma determinada demanda social seja incluída na 

relação de prioridades do governo (KINGDON, 2006a).  No caso do trabalho escravo, 
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este movimento foi, em grande medida, propiciado pela pressão da OIT sobre o governo 

brasileiro, conforme revela uma das entrevistadas: 

 

A pressão da OIT, ela foi determinante. Por quê? No período anterior a 95, o 

Brasil, todo ano, na Conferência Internacional do Trabalho, (...) o Brasil era 

sempre chamado à atenção pelo fato de ter problema com trabalho escravo, 

trabalho forçado, e não ter nenhuma política de combate. Então, nos anos 

anteriores, o Brasil só passava vergonha, era sempre chamado à atenção. E, a 

partir de 95, com a criação do grupo móvel, aí mudou inteiramente a política, 

entendeu, aí o Brasil passou a ser elogiado, e não mais cobrado. Agora, a pressão 

original pra que o próprio Governo Fernando Henrique falasse: “Ah, não, nós 

temos que cuidar disso e tal” é que existia esse problema na OIT (Estado).  

 

Essa pressão inicial da OIT, no âmbito internacional, é que fez com que o governo 

brasileiro reconhecesse a situação como um problema, quer dizer, como algo que 

precisa ser mudado (KINGDON, 2006b), já que, embora houvesse o Perfor desde 92, a 

situação não era efetivamente reconhecida como um problema, dado que este primeiro 

programa era meramente simbólico e não lhe dava a devida importância. Assim, a 

pressão da OIT, feita em função da dimensão do problema no Brasil, que caracterizava a 

ausência do cumprimento às suas convenções, ratificadas pelo país, foi um grande 

impulsionador para o reconhecimento do problema, conforme apontam alguns dos 

entrevistados:  

 

Mas, no final das contas, o Brasil subscreveu, então, cumpre e tem que cumprir. É 

tanto que o reconhecimento, ele vem dessa pressão internacional. E a nossa 

situação, que hoje é exemplo, ela está baseada nesses preceitos internacionais 

(Estado). 

 

Com certeza, e principalmente as convenções diversas sobre direitos humanos, (...) 

quando o país ratifica uma convenção que trate de direitos humanos, se não tiver no 

ordenamento jurídico do país, se não tiver nenhuma lei ordinária, se não tiver 

incluído em nenhum código e nem na Constituição, aquela convenção, ela tem peso 

de lei, ela tem peso constitucional. E quando tem ordenamento jurídico, se a 

convenção tiver um peso maior, uma condição de punição maior ou ela for mais 

ampla do que aquele ordenamento, é ela que vai prevalecer, até ser adaptada. (...) 

Muitos países ratificam a convenção, são contra o trabalho forçado, mas muitas 

vezes não reconhecem e não fazem nada pra combater, porque não há um 

reconhecimento, e aí a sociedade civil tem um papel fundamental, de fazer a 

denúncia, de mandar essas denúncias pra OIT, pras Nações Unidas (Organismos 

Internacionais).  

 

Foi muito importante também num dado momento mostrar que aí nós tínhamos um 

tratado internacional proposto no âmbito da ONU, da OIT, que é parte da ONU, e 

outros da própria ONU mesmo, lá da comissão de direitos humanos, ou da relatoria 

de trabalho escravo, enfim, mas também as convenções da OIT; nós tivemos um 

anteparo seguro para a formulação das nossas próprias leis. Isso foi certamente um 

parâmetro importante que nós absorvemos então, as convenções, e tratamos de 

colocá-las em prática (Sociedade Civil). 
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Esse reconhecimento por parte do governo também foi influenciado pelas pressões 

nacionais, oriundas principalmente de setores da sociedade civil, em especial da CPT e 

de outros atores locais que se organizavam nas regiões de incidência do trabalho 

escravo. Estas pressões possibilitaram o surgimento da formulação das primeiras 

políticas de combate, conforme podemos verificar no seguinte trecho, no qual um dos 

entrevistados fala sobre a criação dos grupos móveis: 

 

Três anos depois (1995), no Governo Fernando Henrique Cardoso, ele vai criar o 

grupo móvel, e criou em função de um impasse que nós, do sul do Pará, colocamos 

pro governo. Em 95, o parlamento convocou uma discussão sobre o trabalho 

escravo, e nós estávamos lá, estava lá a CPT do sul do Pará, quando chegou uma 

notícia de um novo caso de trabalho escravo; aí nós chamamos as autoridades 

presentes: “Nós temos uma denúncia de trabalho escravo, mas não vamos 

encaminhar à Delegacia Regional do Trabalho, porque a Delegacia Regional do 

Trabalho é contra, e é capaz de avisar ao fazendeiro. Nós estamos cansados de 

denunciar. Tem que ir um grupo daqui, de Brasília, um grupo de confiança, um 

grupo específico que vá lá verificar, não pode ser qualquer um”. Aí cria um impasse 

que vai provocar uma portaria interministerial, criando o grupo móvel (...). O 

grupo móvel não foi criado apenas (...) pra proteger o auditor fiscal, porque o 

auditor fiscal, então, não sendo da região, fica mais protegido, mas o problema era 

outro: os delegados regionais do trabalho eram nomeados pelo poder político do 

seu partido no governo, era a base de sustentação no governo; então, a base de 

sustentação principal no estado, de sustentação do governo, era que indicava o 

delegado regional do trabalho; isso, na prática, significava que os delegados 

regionais do trabalho eram representantes patronais e não dos trabalhadores, por 

isso era muito difícil, não adiantava denunciar; (...) as conclusões dessas 

fiscalizações eram sempre desfavoráveis aos trabalhadores. Qual a conclusão?, 

“Aqui não tem nenhum indício de trabalho escravo, porque esse é o jeito de 

trabalhar na região” (Sociedade Civil).  

 

Importante notar que a pressão pela formação desta política, isto é, dos grupos móveis, 

foi permeada pela tentativa de contornar os problemas que a força e resistência do poder 

local traziam para a atuação dos atores que lutavam contra o trabalho escravo.  Essa 

troca de interesses entre o poder estadual e o poder privado dos latifundiários, que Leal 

(1997) denominou coronelismo, era o que fazia com que os proprietários de terra 

submetessem o poder público, além dos trabalhadores, aos seus interesses, pautando 

suas relações com o poder público local por princípios de patronagem e clientelismo. 

 

Pressionado no âmbito nacional e internacional, o governo também criou o Gertraf com 

a proposta de envolver outros ministérios, além do MTE, no enfrentamento da questão, 

que pedia uma ação mais sistêmica. Todavia, durante o período de sua vigência, isto é, 
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de 95 até 2002, sua contribuição foi pouco relevante, conforme apontam alguns 

entrevistados: 

  

De 95, que foi quando foi formado o Gertraf, exatamente até 2000, dois mil e pouco, 

era muito ligado a uma resposta a demandas internacionais, tipo assim: “Não, 

alguma coisa a gente está fazendo, quer dizer, não estamos parados (Sociedade 

Civil). 

 

Tinha o tal de GERTRAF que estava vinculado ao Ministério do Trabalho, era um 

grupo chapa branca que estava sem se reunir há dois anos, lógico, né?  (...) aquela 

coisa, muito ainda uma resposta internacional a essa questão (Organismos 

Internacionais). 

 

Outra entrevistada associa a falta de efetividade do grupo executivo ao desinteresse dos 

demais ministérios envolvidos, que não identificavam nesta atuação, grandes retornos às 

suas organizações, mas tão somente ao MTE, o que lhes gerou desinteresse pelo tema, 

fazendo com que destinassem para este espaço representantes com pouca capacidade 

decisória. Assim, era firmada uma “parceria” extremamente formal e burocrática, que 

em termos mais práticos não surtia efeito nenhum: 

 

O governo tomou iniciativa de formar um grupo interministerial, por entender, 

acertadamente, que aquilo não era um problema só do Ministério do Trabalho. 

Então, foi formado esse grupo, Grupo Executivo, GERTRAF (...) que foi uma ideia 

muito boa, mas que, na prática, não funcionou. Por quê? Esses diversos ministérios, 

como esse não era um programa deles, e nem dava visibilidade pra eles, estava 

dando visibilidade mais ao Ministério do Trabalho, eles indicavam pra compor esse 

grupo servidores ali, do terceiro escalão – não que eu esteja desprezando as 

pessoas do terceiro escalão, que são as que mais trabalham, as que mais sofrem, 

mas assim, sem capacidade de decisão, entendeu? Então, ao longo do tempo, isso 

passou a ser, sabe, um grupo meramente burocrático, porque você discutia, 

discutia, cada um levava ali a sua demanda pra sua área, e quando voltava, falava: 

“Olha, não consegui. Não consegui nem ter acesso ao Ministro pra levar essa 

questão”. Então, ao longo do tempo, o GERTRAF foi definhando, foi perdendo o 

sentido, (...) o GERTRAF não serviu, à época, pra provocar nenhum acréscimo ao 

trabalho que o próprio Ministério do Trabalho e a fiscalização já vinham 

realizando, (...) pegando o período de 95 a 2000, talvez 2002, o trabalho continuou 

da fiscalização, apuração de denúncias, um pouco altos e baixos, assim, 

dependendo de quem era o ministro, na época, e a Secretaria de Inspeção conseguiu 

equipar um pouco melhor a fiscalização, assim, comprou veículos, equipamento de 

informática e tal, deu uma melhorada também nesse período, mas assim, nada de 

absolutamente relevante aconteceu (Estado). 

 

 

Como as políticas formuladas não apresentavam resultados e por isso o problema 

persistia, as pressões continuavam a ocorrer, contudo, desta vez com mais força no nível 

nacional, já que o governo havia apresentado uma proposta de combate junto aos 

organismos internacionais, o que lhe livrou de certa forma desta cobrança. Conforme 
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vimos anteriormente, a partir de 2001, 2002 novos atores nacionais, principalmente da 

sociedade civil, começaram a surgir e a se envolver no combate ao problema, 

aumentando consideravelmente as demandas por novas políticas que se mostrassem 

mais efetivas. Paralelamente, também corria junto à OEA o processo do trabalhador 

José Pereira, que trouxe de volta a pressão internacional ao governo. Este contexto 

contribuiu para que o Estado formulasse uma nova comissão para discutir o problema e 

propor ações, conforme relata um dos entrevistados:   

 

E isso tudo criou uma certa pressão, que fez com que o Fernando Henrique, no final 

de 2001, início de 2002, resolvesse criar às pressas, improvisou uma comissão 

nacional de combate ao trabalho escravo, cuja missão seria elaborar, em regime de 

emergência, um conjunto de medidas pra reforçar o nosso combate ao trabalho 

escravo; a presidência dessa comissão foi dada ao José de Souza Martins. (...) Pela 

primeira vez, finalmente, havia uma comissão permanente com fim de informações, 

e procurando soluções, e que era, de uma certa maneira, uma prefiguração da 

futura CONATRAE. (...) Essa comissão, ela prosperou, no sentido de que elaborou 

propostas, (...) era formada pela PFDC (Procuradoria Federal dos Direitos do 

Cidadão, do Ministério Púbico Federal), OAB, OIT, CPT... (Sociedade Civil). 

 

Como fala o entrevistado, essa comissão pode ser considerada como a formação prévia 

da Conatrae, já que reunia diversos atores, inclusive os da sociedade civil, que tinham 

como objetivo elaborar propostas para o combate ao problema. Apesar da Conatrae ter 

sido criada em 2003, mediante decreto presidencial, sua formação e estruturação se deu 

ainda nesta própria comissão, como revela uma das entrevistadas: 

 

Como era um crime de direitos humanos, tinha que sair, a coordenação de qualquer 

grupo tinha que sair de um ministério, e tinha que ir para a Presidência da 

República; o ideal era que ficasse na Presidência, mas como a Secretaria de 

Direitos Humanos está na Presidência, nós optamos por colocar lá na Secretaria de 

Direitos Humanos. E aí eu escrevi a minuta da CONATRAE, à época – isso ainda 

em 2002 –, encaminhei pra algumas pessoas, uma delas a Ruth que acabou 

assumindo no Governo Lula a Secretaria de Inspeção do Trabalho. E aí nós 

criamos a CONATRAE (Organismos Internacionais). 

 

Assim, a partir de um novo cenário político, propiciado pela mudança na presidência e 

início do governo Lula, além da contínua pressão da sociedade, quer dizer, fatores que 

contribuem consideravelmente para a inserção de um problema na pauta governamental, 

segundo Kingdon (2006b), uma nova agenda começou a se formar, ou pelo menos a 

ganhar mais força e, desta forma, a configurar novas propostas e políticas de combate, 

culminando na elaboração do I Plano Nacional para a Erradicação do trabalho Escravo, 

conforme explicitado por um dos entrevistados: 
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Então, como a proposta do plano foi a criação da CONATRAE, eu acho que foi aí 

onde a coisa começou a melhorar, você conseguir criar um plano; o projeto (...) 

com certeza, teve um papel catalisador nesse processo, e aí, como metas do plano, 

diversas ações e atividades começaram a serem implementadas (Organismos 

Internacionais).  

 

Esta sucessão de políticas possibilitou a consolidação de um processo de políticas sobre 

a questão, originado no reconhecimento oficial da existência do trabalho escravo nos 

anos 90, que foi sendo ao longo do tempo mais internalizado pelo Estado, na medida em 

que se dava mais atenção ao tema e se elaboravam propostas mais consistentes como o I 

e o II planos nacionais: 

  

Nós temos todo um processo de política pública, no sentido dessa evolução, que 

hoje nós enfrentamos, a ponto de sermos referência mundial; e isso é uma sucessão 

de governos, de Estado, do Estado brasileiro, que culminou com o reconhecimento 

da prática e essa prática deslanchou o primeiro Plano Nacional de Erradicação do 

Trabalho Escravo, com uma série de metas importantes, que estão lá, alocadas, que 

nem todas foram cumpridas, e isso anunciou o quê? O aparecimento, o lançamento 

do segundo plano, que é ele que nós estamos no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, 

aplicando com todas as vertentes, e todas as políticas que estão lá inseridas 

(Estado). 

 

Este conjunto de políticas que foram sendo aperfeiçoadas gradualmente, embora ainda 

não sejam completamente eficientes, posto que o problema persiste, passaram a 

promover o Brasil como referência no combate ao trabalho escravo. Naturalmente, isto 

foi possível devido à inexistência de políticas voltadas para o enfrentamento dessa 

questão nos demais países em que ocorre escravidão, fazendo com que, 

comparativamente, o Brasil se destacasse.   

 

Então, pra combater, você tem que reconhecer que tem o problema. Então, o Brasil, 

além de reconhecer, criou todos esses mecanismos hoje conhecidos, que elevaram o 

país à vanguarda do combate ao trabalho escravo no mundo, uma referência. Esses 

diversos mecanismos criados são referências mundialmente (...). Acho que não é 

modelo, porque modelo é quando conseguir erradicar, quando você tem uma 

fórmula, e não tem fórmula. Nós somos referência, sim, pelas atividades, de 

instrumentos criados e tal, mas modelo, nós não podemos falar em modelo porque o 

problema persiste (Organismos Internacionais).  

 

Muitos dos países que têm o Brasil como referência ainda nem chegaram a reconhecer a 

existência de escravidão em seu território ou mesmo como uma prática ilegal, como é o 

caso da China, que utiliza o trabalho forçado como pena. Apesar de muitos países terem 

ratificado as convenções da OIT, não há reconhecimento oficial de sua existência, o que 
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impossibilita, consequentemente, todo um processo de formulação de políticas de 

combate. 

 

Apesar do longo processo de discussão e negociação dessas políticas que resultou na 

formulação de programas e ações mais integradas, a implementação destas ainda 

apresenta alguns importantes obstáculos que dificultam sua completa execução. Um 

deles se refere à falta de gestores no processo de formulação e implementação destas 

políticas. Como aponta um dos entrevistados, estas decisões são discutidas por 

representantes que estão engajados no tema principalmente por uma sensibilização com 

a causa e, por vezes, não detém formação, conhecimento ou experiência nestes 

processos, o que traz a necessidade de participação do outros ministérios que poderiam 

contribuir fortemente, mas que, como já vimos, não necessariamente se mostram 

engajados:  

 

A aplicação depende também de gestores. Depende não só de ter recursos 

econômicos, mas também de ter recursos humanos qualificados pra pensar numa 

macroeconomia; tem mil coisas. Nas nossas reuniões, nós temos advogados 

discutindo, agente pastoral, cientistas políticos; é uma gama de pessoas que são 

capazes de pensar, refletir, mas não significa que terão acesso aos recursos, nem 

que teriam competência pra poder pensar. Quer dizer, acho que deveria ter outras 

instâncias, (...) outros ministérios, como o Ministério da Economia, Ministério do 

Planejamento, Ministério do Desenvolvimento Social, esse conjunto de ministérios 

deveria pensar também sobre isso, e colocar os seus maiores quadros pra pensar o 

que é possível fazer, como fazer. Pelo menos, em geral, quem se reúne são as 

pessoas mais sensíveis, e elas precisam de uma assessoria e tal. Primeira coisa: tem 

que ter sensibilidade; segundo, então, “Bom, agora, como enfrentar o problema?” 

Então, aí tem que reunir as pessoas mais qualificadas pra ajudar a pensar e depois 

os gestores que vão executar aquilo (Sociedade Civil). 

 

Outro entrave identificado foi o caráter personalizado pelo qual as ações dos atores 

envolvidos ainda estão sendo pautadas, revelando não só que a atuação destes ainda não 

está institucionalizada pela organização, mas principalmente que as políticas também 

não estão institucionalizadas e que dependem muito das pessoas que estão responsáveis 

por elas, o que gera preocupações com o andamento das ações e com a continuidade das 

políticas, como demonstram alguns entrevistados: 

 

A OIT identificou, que muitas das ações são focadas em pessoas, (,,,) depende muito 

do trabalho de uma pessoa dentro da instituição. Não está institucionalizado aquela 

política. O caso, por exemplo, da Dra. Ruth. Como a Dra. Ruth, pioneira nessa 

questão, a maior parte tempo, desses quinze anos, ela ficou na secretaria, como 

secretária, a gente vai ter que esperar pra ver se está institucionalizado ou não, ou 

se, realmente, a figura dela é que marcou (...). Então, acaba que muitas vezes o 
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trabalho realça mais por causa de uma pessoa. Então, essas ações têm que estar 

mais institucionalizadas do que personalizadas (Organismos Internacionais).  

 

É uma ação de governo, uma ação de Estado, que ela tem que ser preservada 

independentemente daquela pessoa. Mas isso ainda não aconteceu,  (...) o que mais 

me preocupa é exatamente porque a gente não conseguiu consolidar essa política 

efetivamente como uma política de Estado. Ela tem um programa – está lá, no PPA, 

o programa e tudo, mas ela ainda depende das pessoas que estão à frente das 

instituições ou das diversas áreas. Se essas pessoas deixarem de existir, sem dúvida 

alguma, o programa perde relevância (Estado). 

 

Isso depende não apenas da entidade, mas das pessoas que estão fazendo. A gente 

sempre vê essa modificação – não deveria ser. Eu acho que se todas as entidades 

fossem bem estruturadas, ou idealmente estruturadas, não haveria modificação do 

trabalho com a mudança de pessoas. Quanto mais entidades estejam engajadas, eu 

acho que menos se sente a mudança de uma ou outra pessoa (Sociedade Civil). 

 

Então, (a personalização) acontece em diversas esferas, em diversos modus 

operandis; não tem assim, um padrão. Como eu falei, às vezes uma pessoa faz toda 

a diferença dentro de um órgão desses (Organismos Internacionais).  

 

Esta personalização é o fundamento de algumas abordagens teóricas de redes de 

políticas, baseadas na psicologia social, que enfatizam o vínculo pessoal entre os 

diferentes atores. Fleury e Ouverney (2007) apresentam que esta visão é defendida por 

Rovere
6
, que compreende as redes como constituídas por pessoas, e não por cargos ou 

instituições, já que somente pessoas poderiam criar vínculos entre si. Rovere classifica 

esses vínculos segundo o nível, as ações e os valores envolvidos, possibilitando 

identificar diferentes graus de profundidade de uma rede, quais sejam: reconhecimento 

(aceitação da existência do outro), conhecimento (necessidade de conhecer esse outro), 

colaboração (ajuda esporádica), cooperação (operação conjunta e sistemática) e 

associação (acordo de compartilhamento de objetivos e recursos). Nesse sentido, 

podemos observar que os últimos níveis já estão presentes na atuação das redes de 

atores estudadas.  

 

Apesar de muitos entrevistados reconhecerem que há muita personalização na atuação 

dos atores e que as políticas deveriam estar mais institucionalizadas nas entidades 

envolvidas com o combate, um dos entrevistados chama atenção para o lado positivo 

desta atuação personalizada e principalmente para a influência que elas podem causar a 

sua volta, fazendo com que a atuação dos atores ganhem mais força, sobretudo em 

locais que ainda não contam nem com este tipo de ação: 

 

                                                             
6 ROVERE, M. Redes em salud. 1998. Disponível em: <www.rosario.gov.ar>. 
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Agora, as pessoas fazem pequenas revoluções; um procurador, um jovem 

procurador que lá, no Pará, entra com dano moral coletivo, e um jovem juiz acolhe, 

isso acaba aos poucos criando jurisprudência. (...) são pequenos fachos de luz que 

mudam muita coisa, que pode aos poucos mudar visões. (...) Se esses magistrados 

tiverem abertura e sensibilidade, isso vai gerar um resultado expresso nas suas 

sentenças; na medida em que eles recebem denúncias, vão ter uma abertura pra 

julgarem os casos sob um ângulo diferente, menos positivista, mais atento aos 

direitos humanos, (...) São desafios, (...) além do humor do mercado, tem que estar 

atento à dor do homem (Sociedade Civil). 

 

Esta falta de institucionalização denuncia uma certa fragilidade das políticas de 

enfrentamento ao trabalho escravo, que embora tenham um histórico de luta, pressão e 

engajamento para entrarem na pauta governamental, ainda não se consolidaram de fato 

nas instituições envolvidas. Uma possibilidade para esta fragilidade é o tempo de seu 

histórico – menos de duas décadas ainda – o que num processo de política pode ser 

considerado relativamente curto. Outra possibilidade são os interesses envolvidos neste 

processo, que, além de múltiplos, apresentam bastante influência nos resultados dos 

programas. 

  

 

4.3.1 Interesses e Influências nas Políticas 

 

Quando o processo de formulação de políticas inclui um leque maior de interesses e 

quando esses são predominantemente privados, de acordo com Lobato (2006), há um 

facilitamento no atendimento às demandas de grupos mais fortes, seja no nível político 

ou econômico, em prejuízo do atendimento aos interesses públicos, como costuma 

acontecer na periferia do capitalismo. No caso das políticas de combate ao trabalho 

escravo não é diferente, tendo forte influência do setor de agronegócios, conforme 

aponta uma das entrevistadas:  

 

Essa, como grande parte das políticas públicas, acaba envolvendo conflito de 

interesses (...) O que é o caso dele (governo), por quê? Por causa do setor 

agronegócios e outros. Então, qualquer política pública mais ou menos como essa, 

ela tem que ser bem construída, no sentido de você ter a estrutura do Estado e os 

recursos para executar as políticas, mas, acima de tudo, você tem que construir o 

apoio externo, a sociedade civil (...), senão, você não leva pra frente nem o que o 

governo quer, porque esse conflito de interesses, ele existe em qualquer governo e 

não apenas nos conservadores (Estado). 

 

Mesmo as organizações da sociedade civil, que representaria os interesses públicos 

nesse caso, não têm seus interesses atendidos em sua totalidade não somente pela 
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preponderância dos interesses de grupos privados mais fortes e com maior poder junto 

ao Estado, mas também pelo fato de muitas das vezes dependerem de recursos públicos, 

o que dá à intermediação de interesses outro tom. O mecanismo destas entidades para 

representar suas demandas e fazer com que as mesmas sejam atendidas, no caso do 

trabalho escravo, é a pressão sobre o governo, as denúncias, a publicização da questão e 

de tudo que se refere a ela. Todavia, como há dependência de investimentos, esses 

mecanismos podem sofrer algum tipo de ponderação em determinadas situações, 

conforme relato a seguir: 

 

Agora, cá pra nós, até pra você entender. As duas entidades não-governamentais 

mais militantes na ação são a Repórter Brasil e a CPT, que estão sempre cobrando 

(...). Aparentemente muito corajosas talvez. Mas aí você pergunta: por que é que 

não bota a boca no trombone, não fala que está acontecendo isso e isso? É que eles 

dependem da própria Secretaria de Direitos dos Humanos pra financiar projetos. 

Entendeu como que é difícil essa coisa de política pública nessa área? Porque a 

gente tem uma sociedade civil organizada, (...) mas, ao mesmo tempo, elas têm uma 

extrema dependência de financiamento, ou de empresas, ou de Estado; então, acaba 

que você também não pode entrar num embate tão grande. Você pode falar, cobrar 

e tudo, mas tem um limite (Estado). 

 

Contudo, o que se apresenta com mais força no que tange à intermediação de interesses 

e influência nas políticas de erradicação ao trabalho escravo são as demandas da camada 

latifundiária que se apresentam como uma grande oposição à evolução dessas políticas, 

mesmo por vias mais sutis de resistência, conforme uma das entrevistadas pontua:  

 

Agora, como que eles acabam afetando a evolução dessas políticas? Porque a gente 

tem aí, às vezes as coisas são formuladas, mas eles acabam barrando. Assim, de 

forma muito sutil até, não é nada muito ostensivo. Por quê? Ninguém vai dizer, por 

exemplo: “Olha, vamos revogar aquela portaria da Agricultura, que isso está 

incomodando”. Não, mas eles incentivam alguém a ir no Judiciário e a AGU a fazer 

um acordo (...). Entendeu? Então, são formas sutis de minar o trabalho (Estado). 

 

Naturalmente, além de formas de ação mais sutis, o setor latifundiário, representado 

principalmente pela CNA, conta com uma atuação mais incisiva, principalmente no 

Congresso, já que muitos deles são parlamentares ou têm forte associação a estes, 

fazendo com que seus interesses prevaleçam nos processos legislativos, como, por 

exemplo, na não aprovação de medidas como a PEC 438 e na abertura de uma ADIN 

contra a Lista Suja, conforme relato a seguir:  

 

Agora, esse grupo, principalmente a bancada ruralista, eles conseguiram barrar a 

aprovação da PEC 438, no Congresso, que quase foi aprovada, que foi votada em 

dois turnos no Senado, passou, foi pra Câmara, teve dois turnos de votação, passou 



150 
 

no primeiro, e, no segundo turno de votação, eles barraram (...). Eles também 

entraram com uma ação de inconstitucionalidade no STF contra a Lista Suja, mas 

por enquanto está lá, não foi julgada ainda, a Lista Suja continua, e é um excelente 

instrumento pra combater o trabalho escravo (Organismos Internacionais). 

 

Ao mesmo tempo a CNA entra com uma ADIN – Ação Direta de 

Inconstitucionalidade – contra a Lista Suja que está no Supremo (Organismos 

Internacionais). 

 

Nós tivemos no Congresso também assim, toda a CONATRAE em peso fazendo 

lobby com algumas pessoas. E aí o texto conseguiu passar pela Comissão de 

Constituição e Justiça, com um acordo da bancada ruralista, conseguiu ser 

aprovada em primeiro turno, (...) mas não conseguiu ser aprovado no segundo 

porque ainda vai ter que ser votado no Senado porque houve alteração de emenda 

(...). Interessa a eles que haja uma banalização no tema, e assim, de alguma forma 

eu acho que o movimento vem conseguindo algum sucesso nos últimos anos 

(Organismos Internacionais). 

 

Além da representação no Legislativo, o setor agrário também tem bastante inserção no 

Executivo, tanto no âmbito federal, mas principalmente no nível local, sobre governos 

municipais e estaduais, influenciando politicamente o desenvolvimento de ações de 

combate, principalmente as de fiscalização. Isto pode se dar por meio da ocupação de 

cargos no governo por infratores ou pela indicação de delegados regionais do trabalho, 

que representarão seus interesses, ao invés de se opor a eles, junto aos órgãos que 

atuam, conforme explicitado por um dos entrevistados: 

 

Além da não aprovação de leis mais duras, eles pressionam o poder executivo local; 

eles têm dominação sobre a política e sobre governadores. (...) temos caso de 

governador (...) que assinou o pacto, e que tem secretário de estado que está 

respondendo processo. Então, é obstrução da fiscalização, (...) os delegados 

regionais do trabalho, muitos ainda representam mais a classe patronal do que os 

trabalhadores. Então, há uma dificultação na apuração, e por isso na punição, um 

peso muito forte da ação da bancada ruralista (...). E, além disso, um peso nos 

meios de comunicação social. Então, uma boa parte das denúncias ou da falta de 

denúncias está ligada ao poder dessa elite. Diz o José de Souza Martins, (...) num 

dos livros dele, (...) “que desde que o Brasil se constituiu como Brasil, desde a 

primeira constituição, que é de 1824, até a Constituição de 1988, nenhuma lei foi 

feita, no Brasil, sem amplas concessões aos latifundiários. É um peso enorme sobre 

o país, uma força enorme (Sociedade Civil). 

 

Além destas ligações nos setores do Estado foi identificada também a articulação entre 

o setor rural e o empresariado, fortalecida naturalmente pelo desenvolvimento do setor 

de agronegócios, mas já estabelecida pela fusão do capitalista e do proprietário de terra 

em uma mesma pessoa durante o aprofundamento capitalista no campo, que 

transformou empresários urbanos e industriais em latifundiários (OLIVEIRA, 2007). 

Esta associação não só permite que o empresariado não aprove medidas que vão de 

encontro aos interesses dos latifundiários, já que esses interesses também são seus, 
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como também possibilita amplo apoio a este grupo, não só pelos que estão envolvidos 

em negociações no setor agrário, mas também pelo corpo empresarial de modo geral, 

conforme apontam alguns entrevistados:  

 

Imagina se a (...) bancada dos empresários se voltasse de fato contra a bancada 

ruralista, e peitasse pra aprovar uma questão dessas? Seria (...) muito importante. 

Porque o industrial não vai enfrentar o fazendeiro da mesma classe, por exemplo, 

no Congresso Nacional, porque se tem vários interesses, (...) então, você fazer esse 

tipo de enfrentamento é uma coisa que é muito difícil que aconteça (Sociedade 

Civil). 

 

A CNA e a bancada ruralista, eles têm uma identidade, não há divergência aí. É um 

bloco só. Quer dizer, muitos parlamentares são da CNA. Há uma identidade 

profunda. O problema deles é como obstruir, por exemplo, a aprovação da PEC, 

mas eu acho que não fica só nisso. O que é surpreendente pra mim, quer dizer, no 

caso da bancada rural, é que os empresários que não estão envolvidos, também eles 

protegem os que estão (...). Nos anos 70, e mesmo em boa parte dos anos 80, a alta 

totalidade dos empresários de agropecuária, na Amazônia, estava envolvida com o 

crime; poderiam ser identificados como escravagistas; isso não é verdade hoje 

porque houve uma revolução no campo. As fiscalizações levaram muitos 

proprietários a tomarem mais cuidado, a serem mais rigorosos. Mas o estranho é 

essa solidariedade de quem não está envolvido. Há uma proteção de corpo 

(Sociedade Civil).   

 

Esta proteção de corpo pode ser compreendida no âmbito da intermediação de interesses 

do sistema corporativista que visa o atendimento de suas demandas, principalmente 

econômicas e políticas, com baixos níveis de conflito (NUNES, 2003), o que justifica a 

consonância do grupo empresarial, inclusive daqueles que não estão envolvidos, com o 

posicionamento de uma parcela deste setor. Outro entendimento para esta proteção de 

corpo também pode ser realizado considerando a intermediação de interesses públicos e 

privados nos complexos agroindustriais, que ocorre de forma setorializada, dentro de 

um sistema neocorporativista (ROMANO, 2009), dado que, neste caso, há uma junção 

entre o setor agrário e o empresariado numa rede estabelecida para uma finalidade, mas 

que pode ser ativada em outras situações. 

 

Evidentemente, assim como há interesses do setor latifundiário representados no 

Estado, há também interesses do governo junto a esta camada, caso contrário não 

poderia haver intermediação destas demandas, já que não haveria o que ser negociado. 

Assim, não se tratam apenas de relações pessoais e políticas formadas por coalizões 

patronais e clientelísticas, mas, sobretudo, por relações estabelecidas a partir da troca de 

interesses econômicos, entre burocracias governamentais e grupos patronais específicos, 

formando arranjos institucionais entre os interesses públicos e os interesses privados, o 
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que justificaria a proteção dada pelo governo, especificamente pelo governo Lula, a este 

setor, conforme podemos ver nos relatos a seguir: 

 

Esse caso da COSAN é bem simbólico, porque é a maior empresa do setor 

sucroalcooleiro. Eu (...) tinha certeza que isso ia acontecer. Por quê? Muito 

reservadamente, era interesse do próprio Lula livrar a cara da COSAN; são 

milhões de dólares envolvidos nessa negociação, sabe? Então, tem coisas que as 

vezes eu paro pra pensar: “Gente, eu, com a minha santa ingenuidade, com meu 

exército brancaleônico, eu acho que vou resolver isso?” Tinha outros interesses 

muito mais fortes, sabe? E ao longo do tempo, a gente enfrentou interferências às 

vezes do próprio Lula (Estado).   

 

Mas eu vou te falar, ao longo do tempo, mais incomodou o Governo Lula do que 

agradou. Essas coisas de políticas públicas voltadas pra direitos sociais, direitos 

humanos e tudo isso, se alguém ficar olhando isso com um certo grau de 

ingenuidade, nunca vai chegar à verdade. Então, eu acho importante que as pessoas 

entendam assim, que você não pode ter uma visão ingênua porque o conflito de 

interesses, ele também não é tão linear quanto parece: “Bancada ruralista está 

contra, mas o governo está bancando”. Não é assim. Se a gente não aprender a 

lidar com isso, você não consegue construir boas políticas ou bons programas. Você 

tem que aprender a ficar livre dessa ingenuidade, pra entender que é uma rede 

muito mais intrincada, e um conflito de interesses muito mais sofisticado do que 

esse que a gente está agindo. Não é assim, depende do contexto, da situação, dos 

interesses econômicos... (Estado). 

 

Essas redes são diversas e podem se constituir como comunidades políticas, fechadas e 

oficiais (MARSH e RHODES, 1992), formadas por grupos econômicos e agências do 

Estado; como anéis burocráticos (CARDOSO, 1977), formando círculos de informação 

e pressão entre Estado e setores das classes sociais no processo decisório político por 

meio de relações pessoais; como coalizões de interesses e facções burocráticas, nas 

quais predominam redes pessoais nos espaços das políticas públicas e das organizações 

estatais, resultando em uma interpenetração entre Estado e interesses privados 

(ROMANO, 2009); além das tradicionais redes de patronagem e clientelismo. Apesar 

de suas diferenças, todas elas colaboram fortemente para a desintegração, ou pelo 

menos enfraquecimento, das fronteiras entre público e privado, tornando o Estado muito 

mais poroso aos interesses privados do que o que se costuma esperar dele.  

 

Diante deste contexto, nos parece legítimo concordar com a afirmação de Hill (2006, p. 

83) de que “a política é essencialmente aquilo que o regulador consegue acordar com 

o regulado”. Nesse caso, parece que as políticas públicas para erradicação do trabalho 

escravo, embora apresentem um todo um processo de formulação e implementação, 

tendo conquistado já alguns avanços no combate à questão, ainda são limitadas por um 

certo pacto de poder entre Estado e latifundiários-empresários, que visa manter a 
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garantia de seus interesses, mesmo que existam políticas e legislações que contrariem 

essas demandas. Em outras palavras, essas políticas têm conseguido chegar até onde vai 

esse pacto de poder, sem conseguir lhe causar interferências. 

 

Nesse sentido, uma das grandes preocupações existentes é que todo esse conflito de 

interesses acabe por causar uma desconfiguração do trabalho escravo como crime, ou 

mesmo negar sua existência, a fim de que a produção brasileira não seja penalizada por 

estar associada a esta prática, o que influencia diretamente o processo de formulação e 

implementação das políticas de enfrentamento, posto que o estímulo para a formação 

destas políticas é a existência do problema e de que alguma coisa deve ser feita para 

mudá-lo, ora, se não há o reconhecimento deste problema, então não há necessidade de 

priorizar programas e ações neste campo.   

 

Como existem pressões de todas as formas e leis nesse aspecto, o grande receio que 

eu tenho é que as pessoas acabem não dando, não titulando, por interesses outros, 

ou por pressões, por isso, ou por aquilo, determinadas condutas criminosas, 

desqualificando essas condutas, pra que determinados produtos não tenham essa 

mancha, e possam ter aceitabilidade no mercado, e aí você acaba com o trabalho 

escravo com uma canetada; ele continua existindo, mas como você não chamou de 

trabalho escravo (...) o que é que acontece? Você acaba com o substrato 

fomentador das políticas públicas. Não é isso? (...) pra você dizer pro mundo que 

aquilo não é trabalho escravo, seja por uma questão pessoal, seja por pressão, (...) 

e aí você não tem como estatisticamente justificar não só o combate, mas também 

justificar política pública (Estado) 

 

Este risco de descaracterização do que vem a ser trabalho escravo, fortemente 

influenciado por poderosos grupos de interesse, pode se transformar, paulatinamente, na 

falta de reconhecimento do problema e consequentemente na saída deste tema da pauta 

governamental, fazendo o caminho inverso da formação de agenda: ao invés de uma 

situação se tornar um problema, o que pode acontecer neste caso é o problema voltar a 

ser uma situação. 

 

4.3.2 Investimentos Aplicados 

 

Durante a pesquisa de campo, outro ponto abordado sobre o processo de formulação e 

implementação das políticas foi a questão dos investimentos previstos nos projetos e 

programas e como eles estão distribuídos entre os atores envolvidos. De modo geral, a 

maior concentração de investimentos é destinada ao MTE e às ações de fiscalização, 

embora também seja reservado um volume significativo para o poder Judiciário, além 
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de uma dedicação à SEDH. Todavia, a destinação que cabe ao MTE também envovle 

custos com a Polícia Federal, que não possui verbas próprias para estas ações, e com o 

seguro-desemprego dos trabalhadores, conforme explicita uma das entrevistadas: 

 

Esse programa de erradicação do trabalho escravo, ele é dividido de uma forma 

assim, meio estranha e altamente teórica. Tem uma parte que ficou para o 

Judiciário propriamente, pra criação das varas itinerantes. Então assim, esse 

volume é significativo. Essas varas vêm sendo criadas ao longo do tempo, mas não 

necessariamente elas têm algum tipo de impacto assim, no trabalho mais rotineiro. 

Eu me lembro da gente apelar pra vara itinerante, assim, de cabeça, acho que, no 

máximo, umas duas ou talvez três vezes (...). E uma outra parte, que fica só na 

Secretaria de Direitos Humanos, para atendimento de pequenos projetos, que eles 

chamam de Balcão de Direitos. A própria CPT eu acho que implementou alguns 

balcões com esse recurso da Secretaria de Direitos Humanos. Então, um pedaço 

desse dinheiro também vai pra Secretaria de Direitos Humanos. (...) A parte que é 

do Ministério do Trabalho propriamente, tem uma parte que é de atendimento do 

seguro-desemprego, seguro-desemprego especial, tem a parte que é de custeio da 

fiscalização propriamente. E esse que é pra custeio da fiscalização inclui a parte da 

Polícia Federal, que desde 1995 somos nós que pagamos diárias e passagens. 

Então, a Polícia Federal nunca criou uma rubrica própria pra esse fim, a gente 

continua pagando pra eles. E tem uma rubrica, até não é de valor muito 

significativo, mas é de atendimento emergencial às vítimas. Porque, na verdade, o 

atendimento, em matéria de hospedagem, alimentação e tudo, enquanto se espera o 

assento provisório, é de obrigação do empregador, mas em algumas circunstâncias 

especiais, o empregador sumiu, o pessoal vai ficar ali com os trabalhadores 

esperando, então a gente tem uma rubrica que nos permite pagar hospedagem e 

alimentação por um determinado período até que se faça o acerto, que foi o acerto 

que eu te falei, que a gente passou inicialmente. Então, é basicamente isso. E 

quando, em cada ano, a gente verifica que a gente não vai conseguir executar, por 

exemplo, 100% dos recursos destinados à manutenção da fiscalização, geralmente, 

a gente consegue negociar uma troca de rubrica pra aproveitar eventual sobra pra 

comprar veículo e equipamento (Estado). 

 

Esta concentração de recursos no MTE é vista como importante para que se consiga 

realizar as ações de repressão, contudo, alguns atores atentam para o desequilíbrio entre 

as verbas para fiscalização e os investimentos nas áreas sociais que poderiam gerar 

maior impacto na prevenção ao fenômeno, o que de certa maneira evidencia as quais 

são as prioridades das políticas de combate ao trabalho escravo: 

 

Acaba que o grupo móvel e o trabalho de fiscalização concentra muito isso. Porque 

praticamente são sinônimos de ação e combate ao trabalho escravo (...). Não 

deveria ser, mas acabou virando. E o orçamento com relação à fiscalização reflete 

muito as ações; nos últimos três anos, (...) principalmente em 2008, 2009, o 

orçamento foi relativamente bom; pra você conseguir fazer todas essas coisas, 

precisa de dinheiro e tal. E vamos dizer assim, que a evolução disso, ela acompanha 

muito as fiscalizações. Mas acho que se fosse destacar, não seria um ponto pra falar 

assim: “Ah, aqui está o problema, entendeu, aqui é o gargalo”. Acho que é o 

gargalo porque deveria ter mais ações de políticas sociais, mais efetivas, (...) mais 

dinheiro destinado ao social, não especificamente à fiscalização, mas à saúde, 

educação, que aí bateria diretamente no combate ao trabalho escravo (Sociedade 

Civil). 
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Além do MTE, os investimentos nas ações de fiscalização contemplam também o MPT, 

que tem verbas destinadas para as operações e não percebe na falta de recursos uma 

restrição para sua atuação, conforme nos aponta um dos entrevistados: 

 

Como qualquer órgão público, acaba havendo um contingenciamento anual. Mas eu 

não vejo limitação de recurso a não ser que, e aí é uma coisa do imponderável; nós 

trabalhamos com um orçamento, se o orçamento se esgota, você não pode com uma 

vara de condão fazer que o recurso surja. O que faz com que as operações se 

desencadeiem são as denúncias; não é “Ah, tem recurso”. Em novembro mesmo, eu 

estive na BR163 todinha, que é a Santarém-Cuiabá, levamos uma força-tarefa, 12 

policiais, uma coisa grandiosa e tudo mais; uma operação caríssima, dá mais de R$ 

90 mil, uma coisa grande, sabe, e não teve nenhuma restrição, nenhuma limitação 

recursal. Eu acho que diminuição não tem havido, não (Estado). 

 

Vemos assim, que em relação aos atores estatais há certa segurança e respaldo no que se 

refere aos recursos que lhes permitirão realizar suas ações com um mínimo de estrutura 

e apoio. Entretanto, quando nos deparamos com os atores da sociedade civil percebemos 

que os investimentos são mais escassos, se comparados com os órgãos públicos e que 

estes atores dependem do apoio do governo, do mercado ou de organismos 

internacionais. A Repórter Brasil, por exemplo, conta com financiamento da OIT e de 

instituições estrangeiras. A OAB conta com seus próprios recursos, já que é uma 

associação profissional. O GPTEC obtém apoio de órgãos de fomento à pesquisa. Já a 

CPT recorre ao Estado e principalmente a entidades de cooperação estrangeiras, 

conforme relata um dos entrevistados: 

 

Enquanto atores da sociedade civil, nós temos um acesso mínimo dos recursos 

públicos. Houve liberação de recursos na forma, por exemplo, do programa Balcão 

de Direitos, organizado pela Secretaria de Direitos Humanos; eu confesso que 

fizemos dois ou três anos consecutivos por esses fundos, mas a complexidade 

burocrática exige, o dinheiro é tão pouco (...). Então, usamos para serviços 

específicos, por exemplo, atendimento a advogado; para o trabalho de prevenção 

que exige justamente essa grande flexibilidade, adaptações pra ações inéditas, aí a 

gente tem recorrido a recursos outros, que são de agentes de cooperação, 

geralmente do exterior (Sociedade Civil). 

 

Contudo, mesmo entre os atores contemplados com investimentos previstos pelo 

Governo Federal, há certa preocupação sobre a continuidade dos recursos, uma vez que 

pela primeira vez no histórico destas políticas o contingenciamento orçamentário deste 

ano atingiu o programa do trabalho escravo, conforme fala uma das entrevistadas: 
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O orçamento desse ano, início do governo da Dilma, com esse corte, pela primeira 

vez atingiu também o programa do trabalho escravo, sabe, foi a notícia que o 

pessoal me deu. Porque mesmo nos anos anteriores, do Governo Lula, quando tinha 

contingenciamento e tal, a gente conseguiu preservar a parte do trabalho escravo, 

mas dessa vez atingiu inclusive o trabalho escravo, o que já é um péssimo sintoma 

(Estado). 

 

De qualquer forma, não temos como saber até este momento que consequências esse 

corte orçamentário poderá ter sobre as políticas em andamento, mas esperamos que pelo 

menos não haja retrocessos nos pontos que já foram avançados até agora.  

 

 

4.3.3  Tratamento dado ao Tema 

 

Todo esse processo de construção de políticas públicas permitiu que o tratamento do 

tema trabalho escravo sofresse algumas alterações ao longo do tempo, no sentido de 

uniformizar a denominação para a questão e, assim, construir um consenso sob o qual se 

pudesse formular políticas públicas de combate. Contudo, a construção deste conceito 

era extremamente difícil, principalmente em termos teóricos, pela falta de precedentes, 

conforme aponta um dos entrevistados: 

 

Mas era um desafio a construção teórica do tema, (...) os autores que eu encontrava 

eram na linha de romance, (...) na academia, eu encontrava aquele que estudava a 

categoria peonagem, que às vezes utilizava a categoria como escravo, ou parecida 

com escravo. Não havia construção. O Moacir Palmeira, que estudava a questão da 

morada, ele usava a categoria morada. (...) ninguém descrevia, José de Souza 

nunca descreveu, ou Neide Esterci nunca definiu (...) Então, estávamos lidando com 

uma categoria que era hostilizada, imprecisa, que tinha que ser construída 

(Sociedade Civil). 

 

Embora não seja tão utilizado atualmente, pelo menos no Brasil, havia um 

posicionamento da OIT, principalmente durante os anos 90, para que fosse usado o 

termo trabalho forçado ao invés de trabalho escravo, como empregado pela CPT. O 

próprio governo brasileiro se referia a trabalho forçado em suas políticas, o que mudou 

somente a partir de 2003, quando se fez referência oficial ao trabalho escravo, apesar de 

algumas resistências, como indica um dos entrevistados: 

 

 

Em janeiro de 92, em Genebra, houve a primeira denúncia no plenário da ONU de 

que havia aqui, no Brasil, o que era chamado de “trabalho forçado”; eu que fui em 

nome da Comissão Pastoral da Terra, o texto que eu tinha preparado, eu 

denunciava o trabalho escravo, mas lá diziam que (...) essa categoria não era 
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utilizada e tal, e substituíram por trabalho forçado. Não só naquela época; ainda 

hoje há muita resistência a essa categoria, trabalho escravo. E nós não sabíamos 

também como usar (...) porque parecia muito escravidão; porque não podia sair, a 

categoria empregada era “foi comprado”, “foi vendido”; ou (...) fugir da fazenda 

ou o trabalho era um trabalho cativo (Sociedade Civil). 

 

Podemos observar ainda que o tratamento dado ao tema em grande parte das ações de 

combate previstas nas políticas públicas continua a ser o de uma infração trabalhista, o 

que é evidenciado pela forte atuação do MTE e MPT junto aos casos, ao invés de ser 

considerado como uma violação de direitos humanos e como crime, embora seja 

previsto em declarações de direitos humanos internacionais e no próprio Código Penal 

brasileiro. Esta falta de reconhecimento pode ser interpretada como uma amenização do 

fenômeno, reduzindo o debate sobre o tema. 

 

Só que trabalho escravo vinha sendo visto só como uma questão de 

responsabilização trabalhista. E nós sabíamos que era um crime do Código Penal, 

nós sabíamos que havia uma violação grave de direitos humanos, porque o que 

estava em jogo era a liberdade das pessoas (Organismos Internacionais). 

 

O crime de trabalho escravo, no Brasil, até hoje não é tratado como crime. Ele é 

tratado, principalmente, como uma grave infração trabalhista (Sociedade Civil). 

 

Apesar do tratamento como infração trabalhista, houve também uma alteração no 

conceito previsto no Código Penal, visando ampliar a definição para que surtisse maior 

efeito na responsabilização pelo crime.  

 

Com a alteração, o caput do artigo aumentou, e dois elementos foram inclusos na 

tipificação, que foi a degradância e a jornada exaustiva – trabalho degradante e 

jornada exaustiva –, que são elementos subjetivos. Então, a questão do análogo 

dava muita confusão; e o que era bastante utilizado pra tipificar o crime era a 

Convenção 29 da OIT, só que a Convenção 29 da OIT, ela é muito clara no sentido 

do cerceamento da liberdade, tem que ter o cerceamento da liberdade pra ser 

trabalho forçado; como essa liberdade é cerceada, é que você tem várias formas, 

presença de guarda armada, servidão por dívida, isolamento geográfico e tal. Mas 

a própria fiscalização, os grupos móveis, eles percebiam que isso tinha que ser mais 

abrangente, que nem sempre o cerceamento da liberdade estava muito claro, ou ele 

era muito objetivo, porque você tinha uma condição de superexploração e de 

tamanha degradância, que era inaceitável, e aquela condição, mesmo você não 

tendo ali um capanga, uma servidão por dívida, ela configurava a degradância do 

meio ambiente, do trabalho, daquele trabalhador, sendo praticamente iguais a 

outras, sem esse elemento da liberdade privada. Então, eu acho que foi muito 

importante, e foi um marco, em dezembro de 2003, essa alteração. Então, a gente 

teve uma boa participação nesse resultado (Organismos Internacionais).  

 

Esse debate sobre o tema, propiciado principalmente pela atuação dos atores e por 

alguns projetos que visavam justamente divulgar o problema, contribuiu, de certa 
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forma, para que a sociedade pudesse se informar mais sobre o assunto e conhecer essa 

realidade, o que é o primeiro passo não só para que novos setores possam aderir à causa, 

mas também que a sociedade de modo geral possa se implicar mais nesse combate, 

trazendo a discussão para o cotidiano, conforme apontado por um dos entrevistados:  

 

Se você senta com uma pessoa, e fala que isso existe, e mostra, todo mundo repudia. 

Mas às vezes tem que cair no gosto também, tem que virar o motivo da conversa do 

bar, alguma coisa assim, pra realmente mexer com o consciente da população. 

Como foi o Ficha Limpa, por exemplo; tem que virar o tema do momento. E isso, 

ninguém emplaca assim, isso é uma coisa que cai na boca, e cai no gosto, como a 

Campanha de Desarmamento, e começa a chover e-mail, corrente de e-mails, essas 

coisas, pra acontecer alguma manifestação, que dê algum resultado grande na 

questão, concentração pública. Mas eu acho que a gente conseguiu com que 

milhares de brasileiros também ficassem sabendo do problema e que ele existe 

(Organismos Internacionais).  

 

Durante a pesquisa, alguns entrevistados apontaram que a grande repercussão que o 

tema teve foi no ano de 2003, quando se formou uma nova agenda para as políticas e 

que de alguns anos para cá, principalmente a partir de 2007, pouco se tem discutido 

sobre o assunto. Todavia, outros entrevistados acreditam que a fase das grandes 

discussões já foi vivenciada, gerando uma espécie de saturação, de crise no debate sobre 

o tema, mas que ao mesmo tempo traz a possibilidade de maior atuação e de avanços 

nas ações, que precisam ser continuadas e atingir sempre um novo patamar depois que 

conseguem alcançar um determinado ponto: 

 

Outro dia, eu ouvi alguém dizer que “Ah, o combate ao trabalho escravo perdeu o 

charme”. Não é, é que os grandes debates foram realizados, e agora nós temos é 

ação (Sociedade Civil). 

 

É uma espécie de maturação do sistema do combate ao trabalho escravo também, 

que é interessante, é interessante, acho que é uma fase de... é meio – entre aspas – 

de “crise”, mas é uma crise boa, uma crise que faz as pessoas pensarem e se 

mexerem.(...) só o que tem sido feito não basta; (...) precisamos fazer mais, (...) 

precisamos avançar (Sociedade Civil). 

 

Assim como o processo das políticas públicas de combate ao trabalho escravo propiciou 

alguns avanços e limites no tratamento dado ao tema, essas próprias políticas também 

apresentam suas conquistas e limitações. É o que discutiremos no próximo tópico. 
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4.3.4 Avanços e Limites das Políticas de Combate ao Trabalho Escravo 

 

Após praticamente 16 anos de formulação e implementação de políticas públicas de 

combate à escravidão, se considerarmos seu início a partir de 95 com a criação dos 

grupos móveis e do Gertraf, ainda que tenha sido registrada a criação do Perfor em 92, 

até o momento de realização dessa pesquisa, em 2011, podemos identificar alguns 

avanços e limitações neste processo. 

 

As ações de fiscalização são apontadas por praticamente todos os atores como o ponto 

de maior sucesso no combate ao trabalho escravo, ainda que reconheçam que as 

operações não possuam completa eficiência. Elas podem ser entendidas como um 

instrumento que possibilita punição efetiva aos infratores, mesmo que tenda mais para o 

aspecto trabalhista, e que permite a presença do Estado nas regiões em que ele estava 

ausente, o que pode estar relacionado à diminuição no número de trabalhadores 

escravizados, de acordo com um dos entrevistados. Associadas à fiscalização, também 

são apontados outros mecanismo repressivos como a Lista Suja, que impede 

financiamentos públicos, ações de danos morais, que representa uma sanção econômica, 

o Pacto Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo e o estudo das cadeias 

produtivas, que impõem restrições comerciais, conforme relatos a seguir: 

 

Bom, os avanços são a fiscalização, são os instrumentos criados a partir dessa 

fiscalização, (...) são alguns avanços na punição efetiva, são avanços na repressão 

por mecanismos de mercado ou de responsabilidade empresarial, responsabilidade 

social; aquele pacto nacional, que a gente fez contra o trabalho escravo, um 

instrumento que muitos países nos invejam (Sociedade Civil). 

 

O que foi bem sucedido? Fiscalização, não é perfeita, mas fiscalização e ações de 

danos morais coletivos e individuais, principalmente danos morais coletivos, e a 

Lista Suja; Tem o pacto ainda, o pacto dos empresários. E no mundo universitário, 

o aumento das pesquisas, o estudo dos trabalhos acadêmicos (Sociedade Civil).  

 

Fiscalização, eu acho que nós podemos considerá-la excelente. Por exemplo, hoje – 

é um detalhe que eu acho relevante – jamais você vai entrar em fazenda pra 

encontrar o que nós encontrávamos. Eu já cheguei em duas fazendas com quase 400 

pessoas; tivemos que resgatar todo esse montante. Hoje não, são 15, mas é fruto 

desse trabalho. Eu considero assim, esse número reduzido são as pessoas já 

sabendo que o Estado está presente. Aquele Estado ausente fomentou a prática. Mas 

eu penso assim, resumindo, tem melhorado muito, tem melhorado muito, muito 

mesmo. É claro que nós continuamos, precisamos continuar debatendo. A questão 

do seguro desemprego especial, é uma conquista assim, muito boa (Estado). 
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O que vem funcionando em relação à repressão são realmente os estudos das 

cadeias produtivas, as ações por danos morais e as restrições comerciais que foram 

estabelecidas pelo pacto. As políticas de repressão, toda essa parte de 

responsabilização pecuniária, o pacto, as ações por danos morais, as ações 

coletivas por danos morais, a restrição de crédito, até mesmo a publicização dessas 

pessoas por intermédio da mídia e tudo, funcionou bem (Organismos 

Internacionais). 

 

Nesse contexto, podemos perceber que essas medidas repressivas, apontadas como 

pontos em que as políticas avançaram, isto é, têm conseguido resultados mais efetivos, 

apresentam um fator em comum, que é a sanção econômica. Assim, podemos dizer que 

o eixo repressivo das políticas tem sido fundamentado em medidas punitivas 

econômico-financeiras, o que provavelmente representam um grande empecilho para os 

infratores. 

 

Outro ponto abordado por um dos entrevistados foi a atuação de alguns atores. Em 

primeiro lugar, do MTE dentro do Executivo pela elaboração de políticas e mecanismos 

de repressão, seguido pela Justiça Trabalhista no âmbito do Judiciário, que tem 

determinado punições de ordem econômica. Além destes atores, o entrevistado também 

ressalta a importante participação de atores da sociedade civil, em especial da Repórter 

Brasil que contribui, dentre outras coisas, para a divulgação do tema:   

 

Tem avançado bastante no Executivo, não inteiro, mas com certeza o Ministério do 

Trabalho e Emprego, com outros ministérios também que participaram, tiveram um 

papel muito importante na elaboração de políticas, houve esse avanço, mas o 

Ministério do Trabalho e Emprego, sem dúvida, tem um papel mais importante e os 

maiores resultados saíram de lá. E na questão do Judiciário, a Justiça Trabalhista; 

eu acho que são... A Justiça do Trabalho e Ministério do Trabalho e Emprego foram 

os grandes responsáveis por esse avanço, no combate ao trabalho escravo, a Justiça 

do Trabalho pelas punições de ordem econômica, onde tem que pagar indenizações 

ou condenações por danos morais, e o Ministério do Trabalho e Emprego pela 

formulação e elaboração, não só de políticas, mas de atividades também, e criação 

de mecanismos, como a Lista Suja, que tem dado um ótimo apoio. Agora, tem a 

participação do terceiro setor, da sociedade civil, que tem avançado; a participação 

mais forte é da Repórter Brasil que faz um papel fundamental pra documentar, pra 

colocar o tema na mídia (Organismos Internacionais).  

 

A participação da sociedade civil nas políticas é um ponto importante a ser considerado 

como avanço, uma vez que se trata de um mecanismo fundamental para fazer pressão 

junto ao Estado, além de permitir a representação de demandas sociais e de possibilitar 

maior diálogo e troca nos processos políticos, que no caso do trabalho escravo, ainda 

são muito permeados pela intermediação de interesses entre Estado e grupos privados. 

Naturalmente, a participação da sociedade civil não elimina essa intermediação de 
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interesses, mas faz com que haja também outra intermediação: entre Estado e setores 

sociais, o que torna o poder público mais permeável às demandas da sociedade. 

 

Ainda sobre a atuação dos atores da sociedade civil, outra entrevistada aponta que a 

divulgação que estes atores deram ao tema contribuiu fortemente para que a sociedade 

em geral pudesse ter maiores informações e conhecimento sobre o assunto, o que gerou 

apoio e impacto positivo sobre a implementação das políticas de combate, inclusive nas 

ações de fiscalização: 

 

Acho que a coisa que efetivamente mais avançou foi o conhecimento da sociedade 

sobre o tema. Ao longo do tempo, pela quantidade de divulgação pela mídia, pelas 

atividades da sociedade civil organizada, discutindo, levando exemplos, então, o 

tema hoje, pelo menos pra quem lê um pouco jornal, acompanha na televisão e 

tudo, ele deixou de ser um mistério. Isso pra nós teve um impacto muito positivo 

porque mesmo os empregadores rurais, eles acompanham isso pela mídia, às vezes 

pelo Congresso e tal, quando a fiscalização chega, já não é mais total surpresa, que 

era na realização das primeiras ações, que chegava um bando de gente com a 

Polícia Federal, com metralhadora e tudo, o cara não sabia o que era aquilo. 

Então, eu acho que o conhecimento, a divulgação, a transparência dado ao tema, 

pra mim é o avanço principal (Estado). 

 

A entrevistada também aponta um relevante aspecto sobre o avanço destas políticas que 

foi a consolidação da rede de atores que se formou em torno delas, não como algo que 

trouxe melhoras nas próprias políticas, mas que possibilitou mais comunicação, 

articulação e apoio entre os atores envolvidos. Ela ressalva que esta rede não significa a 

rede de atores composta pelos representantes que estão designados na Conatrae, mas 

sim uma rede de parceiros formada por aqueles que acompanham as ações e se 

interessam pelo tema: 

 

Um segundo aspecto, com todos os senões que eu mencionei, é a consolidação da 

rede; a rede não conseguiu avançar na melhoria dos aspectos das políticas 

públicas, mas avançou muito na comunicação, na agilidade da adoção de medidas 

quando um fato qualquer negativo ocorre; (...) consolidação de uma rede, que nem 

é necessariamente a CONATRAE, não, tá? Uma rede de parceiros, que tem 

interesse direto ou indireto no tema. Esses que eu falo, não necessariamente da 

CONATRAE, é que não precisam ser aqueles representantes. Então assim, todos os 

procuradores que, no geral, acompanham a ação, acompanham o trabalho, fazem 

parte dessa rede (Estado). 

 

Um aspecto não levantado, mas que também merece ser apontado, relacionado o tema 

tratado pela entrevistada acima, foi a formação e consolidação de diversas redes, isto é, 

pequenas, porém coesas articulações entre poucos grupos de atores, que têm conseguido 

uma atuação mais conjunta e orientada para o papel e projetos que desempenham. São 
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exemplos a rede formada pelo MTE e MPT, com o apoio das entidades sociais; a rede 

formada pela CPT e entidades sociais, com o apoio do Estado e a rede formada pela 

OIT, Repórter Brasil e Instituto Ethos.  

 

Todavia, além dos avanços conquistados por essas políticas ao longo do tempo, há 

também muitas limitações a serem discutidas. Neste sentido, se por um lado há uma 

convergência entre os atores sobre os avanços das políticas de repressão, há por outro 

lado uma unanimidade entre eles em relação às limitações das políticas de prevenção e 

reinserção. Assim, como o tripé de combate ao trabalho escravo se constitui pela 

repressão, prevenção e reinserção, não é difícil perceber que apenas uma pequena parte 

do enfrentamento está sendo realizado, como podemos perceber através do que dizem 

os seguintes entrevistados: 

 

Eu considero que esse programa governamental, cuja proposta de erradicação do 

trabalho escravo, ele está na fase embrionária da política pública. Por quê? A gente 

só está conseguindo executar um pedacinho dele, que é a ação de repressão. O 

aspecto repressivo, ele é incompleto. Embora a gente tenha tentado muito (...) uma 

atuação maior no nível local, com as vítimas de trabalho escravo, pra tentar 

descobrir formas e alternativas de trabalho e renda, o pouco que aconteceu, alguma 

coisa no Piauí, um pouco no Maranhão, foi muito mais tentativa da sociedade civil; 

enquanto governo, você não conseguiu resolver nada (Estado). 

 

Acho que a limitação principal é porque, na verdade, você só conseguiu elaborar 

uma política de repressão. A gente não teve a capacidade de elaborar nem uma 

política de prevenção e muito menos uma política de respaldo aos resgatados, a 

famosa reinserção, (...) fator que vai colaborar pro não retorno à situação. Então, 

eu acho o principal aspecto negativo: a gente consolidou uma política de repressão, 

mas não conseguiu consolidar nenhuma de prevenção, nenhuma de reinserção. Não 

é que a gente não tenha tentado, mas é extremamente difícil. Eu diria o seguinte: 

construir uma política de repressão é mil vezes mais fácil do que uma de prevenção 

ou de reinserção, porque a de repressão você lida com poucos atores e para a de 

prevenção e reinserção é uma multiplicidade de atores, nos três níveis de governo, e 

é dificílimo você sensibilizar três níveis de governo ao mesmo tempo, ou outros 

vários atores nos níveis locais, que são os postos de recrutamento de trabalhadores 

(Estado). 

 

Você vai ver que muita coisa andou da parte de repressão, isso é evidente, fica 

muito claro. Mas as outras questões ainda estão meio limitadas, a questão do 

combate estrutural do trabalho escravo, essa questão da pobreza, de impedir o 

exército disponível pra agir no trabalho escravo, (...) todas as questões de 

educação, aparelhos de políticas públicas, etc (Sociedade Civil). 

 

A grande dificuldade que eu vejo é o pós-resgate. Você retirou, você resgatou, (...) 

dá o seguro-desemprego, que faz parte de uma política pública exitosa; você pode 

considerar o seguro-desemprego especial como uma política pública exitosa, (...) 

mas para aí. Os atores cobram isso, cobram “E o depois?” Esse é o grande 

questionamento. (...) É preciso uma atuação mais firme, aí é de governo, aí é do 

Estado (...), por exemplo, um atestado de óbito de um trabalhador que morreu em 
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fazenda (...) que muita gente, nós não sabemos qual é o nome dele, nós temos que 

batizá-lo, dar nome; (...) Você lida com um país em caos (...) Você vai ver um 

atestado de óbito, é uma pessoa ignorada, tudo nele é ignorado. Quer dizer, uma 

aberração (...). Então, com esse tipo de gente que você vai lidar. Daí toda essa 

dificuldade.  Você tem muita dificuldade de operacionalizar uma ação estatal mais 

eficaz (Estado). 

 

A parte da reinserção ainda precisa ser feita, e aí precisa do envolvimento dos 

governos estaduais; e a parte de prevenção também é muito importante (...) e de 

prevenção, a única coisa que a gente sabe são as filipetas lá da Pastoral da Terra e 

o Escravo Nem Pensar, que funciona com o recurso do governo federal 

(Organismos Internacionais). 

 

Assim, podemos ver que a crítica à ausência de políticas de reinserção e prevenção é 

consensual entre os atores e que as principais dificuldades apresentadas pelos 

entrevistados em relação à implementação delas se devem: à falta de articulação 

simultânea entre esforços federais, estaduais e municipais, uma vez que as ações nos 

governos locais são extremamente necessárias à maior efetividade na realização das 

políticas federais; às dificuldades em lidar com múltiplos atores locais, o que faz com 

que a tamanha diversidade no envolvimento possa atrapalhar o andamento das ações; à 

ausência de registros civis básicos sobre os trabalhadores, que dificulta os projetos de 

reinserção pela quase impossibilidade de identificá-los e localizá-los após o resgate, já 

que muitos são de fora daquela região ou muitas vezes vão trabalhar em outras 

fazendas. Apesar das dificuldades, um dos entrevistados indica, a partir de um diálogo 

com um trabalhador resgatado, que algumas medidas não precisam de grande 

investimento e poderiam ter bons resultados: 

 

Eu pergunto pro trabalhador “Por que você vai voltar pro Pará?” – ele foi liberto 

agora –; aí ele disse assim “É, mas eu estou nu”; aí eu falei com ele “Se você 

recebesse o salário mínimo (R$ 160 à época), você ficaria aqui?”; (...) ele falou 

“Por R$ 30,00 eu não sairia daqui”. Quer dizer, recursos não tão grandes 

(Sociedade Civil). 

 

Outro entrevistado aponta como limite o fato de que algumas medidas nem saíram do 

papel, como é o caso do plano de combate ao trabalho escravo formulado pelo MDA/ 

Incra.  

 

Agora, mecanismos que não avançaram, por exemplo, o maravilhoso Plano de 

Combate ao Trabalho Escravo foi inaugurado dentro da MDA há cinco anos, seis 

anos, e ele não teve nem o início de aplicação (Sociedade Civil). 
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Este projeto, elaborado em 2005, foi concebido a partir da análise e diagnóstico do 

perfil dos municípios e das vítimas do trabalho escravo. A proposta está dividida em 

quatro eixos de atuação: a) diminuição da vulnerabilidade e prevenção ao aliciamento; 

b) repressão à utilização do trabalho escravo; c) reinclusão de trabalhadores libertos e 

resgate da cidadania e d) internalização da temática no MDA/Incra e divulgação 

(KAIPPER, 2008). Esses eixos incluem, respectivamente, medidas como priorização de 

políticas de reforma agrária e apoio à agricultura familiar em municípios de aliciamento 

de trabalhadores, fiscalização cadastral nos imóveis mencionados na “Lista Suja”, 

acesso ao crédito para trabalhadores libertados e ações de sensibilização e 

conscientização dos servidores públicos desses órgãos para a causa. Como disse o 

entrevistado esse projeto não foi implementado, o que talvez possa estar relacionado à 

força das coalizões de interesses e formação de facções no interior do Incra, por 

exemplo, compostas por rede pessoais entre funcionários e proprietários de terra, que 

interpenetrariam Estado e interesses privados (ROMANO, 2009).  

 

A impunidade ou falta de responsabilização criminal também foi apontada como uma 

limitação importante que as políticas de enfrentamento ainda não conseguiram 

contornar e que poderia ser revertida por medidas legais como decisão da competência 

para o julgamento do crime e aprovação da PEC 438, conforme relatam os seguintes 

entrevistados:  

 

Acho que a maior limitação (...) é na questão da impunidade e criminal. Se o país 

avançar, quer dizer, já tem a legislação, você já tem o artigo do código penal que 

tipifica o crime e, além disso, o crime de trabalho escravo, ele não vem sozinho, é 

uma cesta de crimes (Organismos Internacionais).  

 

Algumas outras questões emblemáticas, que é realmente a popularização e o 

conhecimento e a execução da competência federal, de uma maneira mais efetiva 

pra responsabilização criminal. A questão da aprovação da PEC, que é outra parte 

fundamental pra isso. Então assim, andou bem de um lado, (...) mas ainda falta 

muita coisa pra fazer (Organismos Internacionais). 

 

Por fim, um dos entrevistados identifica na imposição do modelo de desenvolvimento 

baseado no agronegócio e no endividamento, reforçado pelo governo Lula, uma séria 

limitação à atuação do combate ao trabalho escravo, pelo fato deste enfrentamento estar 

inserido em um projeto governamental no qual há baixa preocupação com o 

desenvolvimento social e ambiental, fatores estes que estão diretamente relacionados à 

ocorrência do trabalho escravo:  
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Eu diria que em relação à expectativa que nós alimentamos, no início do Governo 

Lula, quando uma forte vontade política foi expressada, o que aconteceu, 

posteriormente, é claro que nós sentimos uma mudança na priorização. Na verdade, 

houve uma adoção quase inquestionada de um modelo desenvolvimentista com base 

no agronegócio e de uma infraestrutura endividada. Custe o que custar. E isso 

relegando em segundo plano, preocupações vitais, seja com o meio ambiente, seja 

com a qualidade do desenvolvimento em termos sociais (Sociedade Civil). 

 

Outro aspecto importante já levantado anteriormente, mas que deve ser reforçado como 

um limite das políticas é o aspecto personalista destas. A falta de institucionalização 

destas políticas gera conseqüências como dependência de algumas pessoas para que as 

ações sejam realizadas, possível descontinuidade ou falta de constância nas atividades 

quando há mudanças nos cargos ou nas delegações e, principalmente, baixa 

consolidação de uma atuação mais organizacional dos atores nos processos de políticas, 

evidenciado, por exemplo, pela falta de institucionalização da rede da Conatrae, que 

funciona muito mais como uma rede pessoal, formada não necessariamente por aqueles 

representantes, mas às vezes por outras pessoas envolvidas e interessadas no tema. De 

modo geral, tudo isto contribui para que as políticas de combate ao trabalho escravo 

ainda permaneçam frágeis e dependentes de algumas pessoas-chave. 

 

Portanto, diante desse contexto, podemos afirmar que as políticas de erradicação do 

trabalho escravo conseguiram avançar em algumas áreas, principalmente no eixo de 

repressão, apresentando mecanismos e projetos que possuem efetividade e são inclusive 

considerados como referência para outros países. Além disso, também houve avanços 

no fortalecimento da atuação da sociedade civil organizada que contribuiu para a 

repercussão do tema e para a representação de novas demandas junto ao Estado e na 

consolidação de algumas redes de parceiros que têm atuado de forma mais integrada e 

direcionada. Porém, estas políticas possuem ainda diversas limitações, sobretudo nas 

áreas de prevenção e reinserção dos trabalhadores, que se não forem devidamente 

superadas podem comprometer todo o trabalho que já está em andamento, uma vez que 

as condições para a perpetuação do ciclo da escravidão continuarão a ocorrer. 

Associadas a isso há também questões que precisam ser tratadas como a impunidade, o 

descomprometimento com o desenvolvimento social e a falta de institucionalização das 

políticas de combate. Tudo isto indica que o trabalho de combate parece estar sendo 

feito, todavia o projeto de erradicação ainda está bem longe de se tornar uma realidade. 
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5  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa teve como objetivo identificar a dinâmica das relações entre atores 

governamentais e não-governamentais na evolução das políticas públicas de erradicação 

ao trabalho escravo no Brasil.  

 

A partir deste enfoque, procuramos discutir, ao longo do trabalho, alguns fatores 

estruturais e conjunturais compreendidos como um cenário de nível macro, que 

influenciaram e ainda influenciam a existência do trabalho escravo no Brasil. Assim, 

destacamos o aprofundamento capitalista e a modernização conservadora no país, de 

modo geral, que trouxeram como consequências uma profunda heterogeneidade 

estrutural capaz de conjugar antigas e novas estruturas, uma vez que o conservadorismo 

desta modernização não permitiu que fossem eliminados os elementos atrasados de 

nosso sistema social, político e econômico o desenvolvimento, fazendo com que o 

desenvolvimento do sistema capitalista e a permanência da escravidão, não fossem 

excludentes. Especificamente na agricultura, o aprofundamento capitalista permitiu a 

junção entre terra e capital, colaborando para a convivência de práticas não-capitalistas 

e capitalistas no campo, enquanto a modernização conservadora, realizada sem 

mudanças na estrutura da propriedade rural, trouxe efeitos como maior concentração de 

propriedade, maior concentração de renda, aumento da exploração da força de trabalho 

no campo, dentre outros. 

  

Também discutimos como as relações históricas, políticas e sociais preservaram tanto as 

bases agrárias como o pacto do Estado com as oligarquias rurais, desde a Colônia, com 

a criação da Lei de Terras em 1850, até a República, por meio da não negociação da 

reforma agrária no Congresso e da ampla promoção de políticas de incentivo de crédito 

rural durante os governos militares, e manteram, desta forma, a intocabilidade das 

terras, consolidando, assim, a enorme concentração fundiária brasileira.  

     

Em seguida apresentamos o ciclo das políticas públicas, fazendo uma breve exposição 

das fases dos processos de formação de agenda, formulação e implementação das 

políticas. Além disso, também foram abordados no estudo alguns dos padrões de 

formação de relações e intermediação de interesses entre Estado e sociedade, que 

influenciam os processos de elaboração e implementação das políticas, a fim de que 
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pudéssemos analisar melhor a formação destas. Foram destacadas as relações de 

clientelismo e patronagem, entendidas como um mecanismo do Estado para atender 

demandas específicas de grupos de interesse, de forma a integrá-los no sistema político, 

ou seja, cooptá-los, a partir de uma relação cliente demandante/patrão com poder de 

influência. Além destas, também abordamos as redes de políticas, que criaram novos 

arranjos institucionais entre os atores públicos e privados, formados a partir do interesse 

sobre os recursos distribuídos, da existência de um interesse em comum ou do 

compartilhamento de valores ou do intercâmbio político.  

 

Fechando o marco teórico, foram destacados os padrões de relações pessoais entre 

Estado e sociedade, que influenciaram ao longo do tempo, dentre outros processos, a 

constituição de políticas públicas agrárias brasileiras, em especial as redistributivas, 

como, por exemplo, as que se referem à reforma agrária, fazendo com que as fronteiras 

entre agências governamentais e interesses privados se tornassem mais permeáveis e 

restringindo de forma sistemática o acesso à terra no país . Além das tradicionais 

relações de clientela e patronagem, foram também conformadas outras redes, tais como 

comunidades políticas, coalizões de interesses e facções burocráticas e complexos 

agroindustriais neocorporativistas, ampliando a intermediação de interesses entre 

setores do Estado e grupos privados nas políticas agrárias. 

 

A partir daí foram apresentadas as principais políticas públicas formuladas para o 

combate ao trabalho escravo: Perfor, Gertraf, GEFM, I e II Plano Nacional para 

Erradicação do Trabalho Escravo e Conatrae. A evolução dessas políticas se deu no 

sentido de adquirir maior institucionalidade, indo da formação de comissões 

interministeriais à consolidação de planos nacionais. Além disso, também houve 

progressos na medida em que foram incluídos diferentes atores, principalmente do tipo 

não-estatal como organismos internacionais e sociedade civil, no processo de 

formulação e implementação das políticas.  

 

Assim, tentamos compor um quadro teórico e de referência para que pudéssemos, em 

conjunto com a pesquisa de campo, responder às questões da pesquisa, a fim de elucidar 

o problema investigado. Sendo assim, cabe agora retomarmos essas perguntas e 

verificar até onde a pesquisa pôde contribuir para resolvê-las: 
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1) Que fatores estruturais e conjunturais, de âmbito econômico, político e social 

permitiram (e permitem) a continuidade de práticas escravistas no Brasil? 

 

Inicialmente tomamos como suposição que determinados fatores estruturais e 

conjunturais contribuíram fortemente para a persistência das relações de escravidão em 

nossa sociedade: o aprofundamento do capitalismo e a modernização conservadora no 

Brasil; a histórica concentração de terras no país; e as relações políticas presentes na 

evolução das políticas públicas agrícolas brasileiras, permeadas pelos tradicionais 

padrões de clientela e patronagem. 

 

Pudemos identificar na pesquisa que estes fatores contribuíram e contribuem para a 

ocorrência do trabalho escravo na medida em que compõem um cenário de nível macro 

que resulta em um ambiente propício a práticas como essa. O aprofundamento 

capitalista e a modernização conservadora, principalmente na agricultura, tiveram 

reflexos que permitem que formas arcaicas de trabalho, como a escravidão, possam 

conviver, por exemplo, com modernas tecnologias de produção, ambas utilizadas pelo 

capital mais avançado, como o agrobusiness, e não pelos setores mais atrasados, como 

comumente se costuma pensar.  

 

A concentração de terras no país permitiu a consolidação dos interesses da elite 

latifundiária, impossibilitando a ocorrência de mudanças na estrutura agrária, 

principalmente pela ausência da reforma agrária e das fartas políticas de incentivos 

fiscais aos grandes proprietários de terra, tanto para compra de novas terras quanto para 

empreendimentos rurais. Assim, a concentração fundiária brasileira se agravou ainda 

mais e fez com que os trabalhadores rurais fossem perdendo a possibilidade de ter e 

cultivar sua própria terra, tirando-lhes uma oportunidade de sustento, o que poderia lhes 

retirar da condição de vulnerabilidade social na qual estão inseridos. 

 

As relações políticas presentes na evolução das políticas públicas agrícolas brasileiras 

possibilitaram a representação dos interesses das elites rurais junto ao Estado, a partir 

das relações de clientela e patronagem. Contudo, além deste padrão de relações, 

também foram observados outras formas de articulações, tais como comunidades 

políticas, coalizões de interesses e facções burocráticas e complexos agroindustriais 

neocorporativistas, ampliando o entendimento da influência e peso que essas relações 
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políticas tiveram, ao longo do tempo, nas políticas agrárias brasileiras, contribuindo 

para o aumento da especulação fundiária, da concentração de terras, ausência de 

reforma agrária e o fortalecimento de setores agroindustriais, ou seja, elementos que 

agravam a ocorrência do trabalho escravo. 

 

Esse grande cenário pode nos ajudar a compreender os fatores determinantes para a 

ocorrência do trabalho escravo, apontados durante a pesquisa de campo: pobreza, 

impunidade e lucro. Nesse sentido, estes determinantes seriam uma espécie de 

desdobramento ou mesmo efeito dos fatores estruturais e conjunturais. A pobreza, 

evidentemente, tem raízes históricas mais profundas em nossa sociedade, mas, foi 

mantida, senão agravada, pelo desenvolvimento capitalista e pela modernização 

conservadora que aprofundaram a desigualdade econômica e social no país. A 

impunidade, no caso do crime de trabalho escravo, se relaciona com os padrões de 

relações políticas entre os grupos latifundiários e setores estatais, na medida em que 

representam os interesses rurais junto ao Estado, o que contribui para a não 

implementação de medidas que vão contra seus interesses. Isto fica evidenciado pela 

posição da bancada ruralistas e de outros parlamentares na resistência à aprovação de 

medidas legislativas mais contundentes, na existência de escravagistas no poder 

Executivo, tais como secretários de estado, e no poder Judiciário, como é o caso de 

alguns juízes. Além disso, há toda a representação da CNA junto ao Estado, também 

pelo fato de muitos proprietários de terra serem, ao mesmo tempo, parlamentares. Já o 

lucro, neste caso, irracional e desmedido conforme apontado por alguns entrevistados, 

pode também ser entendido como uma consequência do aprofundamento capitalista que 

reproduz a força do capital no campo, agravando-se ainda mais devido à fusão entre o 

capital agrário e o capital urbano-industrial.  

 

2) Qual a atuação dos principais atores envolvidos na formulação e execução das 

políticas públicas de erradicação do trabalho escravo no Brasil? 

 

Havíamos suposto que a articulação cooperativa dos atores sociais, mesmo não estando 

incluídos nas políticas formuladas nos anos 90, contribuiu para que uma nova dinâmica 

fosse dada ao combate ao trabalho escravo de modo a colocar o tema na agenda 

governamental; tirar a centralidade do debate do âmbito trabalhista dando maior ênfase 
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à questão social, de cidadania e de direitos humanos e pressionar os governos por 

políticas mais efetivas. 

 

Constatamos que a atuação dos atores, principalmente os não governamentais, 

contribuiu fortemente para que o tema entrasse na pauta governamental a partir de 95, 

conseguindo que o governo criasse o Gertraf e o GEFM. Nesse sentido, houve forte 

pressão da OIT no âmbito internacional, através das conferências, para que o governo 

brasileiro tomasse medidas para combater o trabalho escravo. Mas foi principalmente a 

partir do início dos anos 2000 que vieram outras pressões, sobretudo no âmbito 

nacional, com o envolvimento de diversos atores nesse processo, tais como Repórter 

Brasil, OAB, GPTEC e OIT, a partir de seu escritório nacional, que fomentaram 

maiores discussões e debates sobre o tema, trazendo maior reflexão à sociedade em 

geral e maior pressão junto ao Estado. A esta época também houve forte pressão da CPT 

que, embora já fosse atuante na questão há bastante tempo, sendo inclusive pioneira 

nesse combate, conseguiu abrir um processo junto à OEA contra o governo brasileiro, 

por atentado aos direitos humanos devido ao caso do trabalhador José Pereira. Esta 

denúncia de grande repercussão para o Estado brasileiro e o movimento que já estava 

em curso pelos outros atores puderam dar uma nova tônica ao combate ao trabalho 

escravo, colocando o tema na pauta governamental e resultando em políticas como a 

criação do Plano Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo, da Conatrae  e da 

Lista Suja. 

 

A atuação dos atores entrevistados (MTE, MPT, OIT, CPT, OAB, GPTEC e Repórter 

Brasil) pode ser agrupada em diferentes funções: fiscalização e repressão; pressão junto 

ao Estado; e divulgação e discussão do tema junto à sociedade, sendo que muitos atores 

possuem mais de uma função. Além destes atores, observamos outros atores que estão 

envolvidos de alguma forma no combate ao trabalho escravo: CDVDH, SEDH, Instituto 

Ethos, ANAMATRA, AJUFE, ANPT, Divisão de Temas Sociais do Itamaraty e 

Batalhão Ambiental. Identificamos também um importante ator de resistência a essa 

luta: a CNA e a bancada ruralista do Congresso Nacional. Após proceder à análise da 

atuação dos atores envolvidos observamos que eles se articulam em uma rede geral, mas 

também compõem diversas redes, menores e mais coesas, o que lhes possibilita uma 

atuação mais alinhada, sendo mais efetivas que a rede formalizada pelo Estado a partir 

da Conatrae.  
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A pesquisa conseguiu identificar algumas redes entre os atores que lutam no combate ao 

trabalho escravo, tais como: a) MPT, MTE, OIT, com o apoio de entidades sociais 

como CPT e CDVDH; b) CPT, Repórter Brasil, CDVDH, com o apoio do MTE e MPT; 

e c) Repórter Brasil, OIT, Instituto Ethos e Observatório Social. Essas redes foram 

consideradas como redes de políticas, não configurando completamente, mas se 

aproximando mais do pólo no qual estão as comunidades políticas por formarem 

arranjos específicos em torno de um tema e por se conformarem como redes 

relativamente coesas, constituídas por poucos atores, mas com bom nível de interação, 

consenso e compartilhamento de valores e de recursos.   

 

Outras redes identificadas foram as redes compostas pelo setor latifundiário, 

representado pela CNA, pela bancada parlamentar ruralista, por outras bancadas ou 

parlamentares que lhe dão apoio, e organizações estatais, no Executivo e no Judiciário. 

Essas redes podem ser consideradas como redes pessoais de clientela e patronagem, 

intermediando interesses e negociando demandas de forma hierarquizada, a partir do 

intercâmbio entre clientes que demandam e patrões que possuem poder de influência no 

cenário estatal. 

 

Mais um ponto mostrado pela pesquisa sobre a atuação dos atores é o caráter pessoal de 

suas ações. A atuação dos órgãos e entidades no processo de combate ao trabalho 

escravo ainda depende muito do interesse, vontade e envolvimento pessoal pelo tema 

das pessoas que estão à frente da formulação e implementação das políticas, de modo 

que na ausência destas, a continuidade e avanço das ações podem ser seriamente 

prejudicadas, colocando em risco todo um processo de trabalho constituído ao longo do 

tempo. Essa falta de institucionalização na atuação dos atores demonstra certa 

fragilidade nas ações de combate, mostrando que essas ações ainda não foram 

completamente incorporadas e absorvidas pelas organizações envolvidas.  

 

3) Como vêm sendo formuladas e implementadas estas políticas?  

 

A pesquisa mostrou que as políticas de erradicação ao trabalho escravo, iniciadas 

durante os anos 90 com a criação do Gertraf e do GEFM, puderam entrar na pauta 

governamental a partir de forte pressão internacional, ocasionada pela OIT e também 
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nacional, por meio da pressão de entidades sociais, principalmente pela CPT e pelo 

envolvimento de novos atores como a Repórter Brasil, OAB, GPTEC, a partir dos anos 

2000, quando ganharam maior força. Como até esta época as políticas não estavam 

obtendo muito efeito, houve maior pressão para a formulação de novas propostas, além 

de mudanças no cenário político com o início do governo Lula, culminando na criação 

do I Plano Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo e da Conatrae. Desde então, 

outras medidas têm sido formuladas tais como II Plano Nacional pela Erradicação do 

Trabalho Escravo, Lista Suja, Pacto Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo, 

mapeamento das cadeias produtivas de empresas/ fazendas que utilizaram mão-de-obra 

escrava, dentre outras.  

 

Apesar do fortalecimento do processo de formulação das políticas, verificamos que a 

implementação ainda esbarra em alguns entraves como, por exemplo, a falta de 

gestores, mais qualificados e experientes que poderiam otimizar mais os processos de 

elaboração e execução das políticas. Outro ponto constatado foi a falta de 

institucionalização e consolidação destas políticas nas organizações envolvidas, uma 

vez que a atuação dos atores é ainda muito personalizada. Todavia, não foram 

verificadas grandes dificuldades em relação aos investimentos aplicados. Os órgãos 

governamentais têm contado com orçamento adequado para realizar suas atividades. Já 

no âmbito não governamental, há organizações contam com recursos próprios, como 

OIT e OAB e outras, como a CPT e Repórter Brasil que recebem apoio do governo e de 

entidades estrangeiras, além do GPTEC que conta com financiamento para pesquisa. 

Nenhum entrevistado apontou grandes restrições em suas atividades devido a questões 

orçamentárias. Todavia, cabe lembrar que o corte orçamentário deste ano de 2011 

atingiu pela primeira vez o programa de combate ao trabalho escravo. 

 

A investigação permitiu visualizar alguns interesses que influenciam os processos de 

formulação e implementação dessas políticas. Há os interesses da sociedade civil 

organizada e de organismos internacionais que têm contribuído para pressionar o poder 

público a adotar medidas mais efetivas por meio das denúncias, da publicização da 

questão junto à sociedade e da realização de projetos e programas próprios apoiados 

pelo governo. Entretanto, há também as demandas da camada latifundiária que se 

apresentam como uma grande oposição à evolução dessas políticas, seja por vias mais 

sutis de resistência, seja por uma atuação mais incisiva, no âmbito dos poderes 
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Legislativo, Executivo e Judiciário, através da intermediação de interesses junto ao 

Estado e do pacto de poder consolidado entre estes atores. Assim, os processos das 

políticas de combate ao trabalho escravo, por ora, vêm conseguindo evoluir até onde a 

pressão social esbarra nesse pacto de poder.  

 

Foram identificados também avanços e limites na formulação e implementação das 

políticas de combate ao trabalho escravo. No que se refere aos avanços verificamos que 

as políticas têm evoluído no eixo de repressão, principalmente por meio da atuação do 

MTE e MPT nas ações de fiscalização e da Justiça do Trabalho nas ações trabalhistas. 

As políticas ainda contribuíram para o maior conhecimento da sociedade sobre o tema, 

que até então era ignorado. Esses processos também se desenvolveram bastante em 

relação à participação e atuação da sociedade civil organizada, ampliando a rede de 

atores envolvidos no combate ao problema. Destacamos também a consolidação da rede 

de parceiros que se formou ao longo do tempo, embora ainda seja uma rede pessoal e 

não institucionalizada nas organizações, além da formação de diversas outras redes que 

permitiram aos atores engajados nessa luta, uma atuação mais afinada e integrada. 

 

Por fim, constatamos alguns limites nesses processos. O primeiro deles se refere às 

políticas de reinserção e prevenção que não têm sido formuladas, nem tampouco 

implementadas com a necessidade que deveriam ser, dado que o tripé de combate ao 

trabalho escravo se compõe de políticas de repressão, prevenção e reinserção, estando, 

assim, somente com um dos eixos sendo trabalhado. Outro aspecto que verificamos foi 

a dificuldade na implementação das políticas repressivas que combatam a impunidade e 

imputem a responsabilização criminal ao infrator, já que praticamente não há 

condenações por crime de trabalho escravo. Nesse sentido, a atuação da Justiça Federal 

tem deixado muito a desejar. Um limite importante no processo dessas políticas também 

se refere à imposição de um modelo desenvolvimentista baseado no agronegócio com 

baixa preocupação aos aspectos sociais e ambientais, que são elementos estreitamente 

associados à ocorrência do trabalho escravo. Uma última limitação apontada pela 

pesquisa, e já discutida anteriormente, foi a baixa institucionalização destas políticas 

que fazem com que a atuação dos atores estejam muito vinculadas à ação pessoal 

daqueles que estão diretamente envolvidos nos programas e projetos, revelando que as 

políticas de combate ao trabalho escravo ainda possam ser consideradas de certa forma 

frágeis do ponto de vista de sua consolidação nas organizações competentes.  
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* 

 

A investigação sobre a dinâmica de atuação entre os atores governamentais e não-

governamentais no processo de formulação e implementação das políticas públicas para 

erradicação do trabalho escravo demonstrou a formação de algumas redes pessoais e 

políticas neste processo. Identificamos redes de políticas, conformadas não 

completamente como comunidades políticas, porém próximas à concepção deste tipo 

ideal, compostas pelos atores estatais e não estatais envolvidos na promoção do combate 

ao trabalho escravo.  

 

Essas redes influenciaram a formação de agenda das políticas e combate, principalmente 

pela forte atuação das entidades representantes da sociedade civil e de organismos 

internacionais que fizeram movimentos de pressão junto ao Estado e divulgação do 

tema junto à sociedade, no âmbito nacional e internacional. Também influenciam o 

processo de formulação de políticas por meio de discussões e decisões conjuntas, 

aproveitando para tanto o espaço de troca propiciado pela Conatrae, além da articulação 

dos atores, externa a esse colegiado. Já na implementação das políticas, as redes vêm 

contribuindo, na medida do possível, nas ações de repressão, tendo como base de 

sustentação as denúncias e fiscalizações. Estes resultados foram possíveis ainda que a 

atuação dos atores seja mais personalizada que institucionalizada. 

 

Contudo, essas redes não vêm conseguindo avançar na formação de agenda junto ao 

governo federal para as políticas de prevenção e reinserção, que ainda permanecem fora 

da pauta governamental. Há, nesse sentido, somente iniciativas locais pontuais de 

alguns governos estaduais e municipais. As redes também ainda não obtiveram êxito na 

esfera criminal e no combate à impunidade, pois esbarram não só na força dos atores de 

resistência, mas no atraso de um sistema político derivado da estrutura da propriedade 

da terra. Todavia, como o processo de formação destas políticas ainda é relativamente 

recente, podemos considerar que ainda estamos em uma primeira fase, na qual a 

repressão é priorizada. Mas esperamos que em breve haja uma transição para um 

segundo momento e que as redes de políticas consigam prosseguir no enfrentamento, 

pressionando a inclusão na agenda governamental das políticas de reinserção e 

prevenção, visando à erradicação do trabalho escravo. 
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Outras redes identificadas foram as redes pessoais e políticas baseadas na patronagem e 

clientela, composta pelos atores de resistência no combate ao trabalho escravo e setores 

do Estado. Essas redes têm contribuído para influenciar a não implementação de 

políticas repressivas mais severas, relacionadas à responsabilização criminal e combate 

à impunidade. No âmbito trabalhista não têm conseguido impedir medidas repressivas, 

contudo, na esfera criminal têm conseguido considerável resultado, principalmente por 

meio do tratamento que busca dar ao tema, argumentando a inconsistência de sua 

definição. Também impedem políticas que visam à mudança na estrutura fundiária, 

através do já consolidado pacto de poder que têm com o Estado. Entretanto, ao menos 

não têm influenciado significativamente a elaboração e implementação de políticas de 

reinserção e de prevenção, tais como programas de combate à pobreza, de geração de 

emprego e renda, de educação, dentre outros. 

 

Portanto, diante deste contexto, podemos concluir que a dinâmica da relação entre os 

atores governamentais e não-governamentais na formulação e implantação das políticas 

públicas de erradicação ao trabalho escravo no Brasil pode ser compreendida através da 

formação de múltiplas redes entre os diferentes tipos de atores envolvidos nesta questão, 

demonstrando certa divisão entre as redes que atuam promovendo o combate ao 

trabalho escravo e outras que se posicionam mais como uma resistência a esse combate, 

devido a interesses econômicos e políticos. Trata-se, assim, de um jogo de forças que 

ora apresenta avanços e conquistas, ora mostra retrocessos ou estagnação na luta contra 

a escravidão contemporânea brasileira, estando inserido em um cenário que, apesar de 

por um lado mostrar a predominância de um modelo de desenvolvimento capitalista 

contraditório e desigual que conjuga modernidade e atraso, no âmbito social, político e 

econômico, também conta por outro lado com o fortalecimento dos setores sociais 

organizados, que conquistaram maior força e presença nos processos de políticas 

públicas, dentre elas as políticas pesquisadas. Assim, esperamos que dentro deste 

cenário possa se tornar possível um maior fortalecimento da articulação entre os atores 

envolvidos, de modo a institucionalizar suas atuações e avançar nos diversos pontos que 

precisam ser superados para que possamos instituir, através de políticas públicas, a 

erradicação do trabalho escravo no Brasil. 
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5.1  Sugestões para Nova Agenda de Pesquisa 

 

Esta pesquisa, dado a natureza de um trabalho acadêmico, consistiu em apenas um 

possível estudo sobre o problema enfocado, dentre tantos outros prováveis. Desta 

forma, esta dissertação abre um campo para que outras possibilidades possam ser 

exploradas sobre um tema tão relevante e carecedor de discussões e contribuições como 

a escravidão contemporânea. 

 

Assim, uma possibilidade que se configura seria a de uma pesquisa que pudesse incluir 

em seu escopo os atores de resistência apontados nesse trabalho, uma vez que os mesmo 

poderiam enriquecer sobremaneira a compreensão da dinâmica entre os atores nos 

processos de formulação e implementação das políticas de combate ao trabalho escravo.  

 

Outro estudo possível seria analisar cada uma das redes pessoais e políticas 

identificadas focando em seu funcionamento específico, o que só pôde ser investigado 

de maneira breve nesta pesquisa, dado sua delimitação. 

  

Iniciativas locais também se apresentam como uma interessante alternativa de pesquisa, 

podendo-se tomar a atuação do governo do estado de Mato Grosso como um caso de 

estudo, principalmente no que se refere a políticas de reinserção e prevenção. Inclusive, 

a investigação de políticas de reinserção e prevenção, tanto em nível local como 

nacional, poderia também se constituir como uma agenda para novas pesquisas. 

 

Há também um ponto que poderia se tornar um problema de pesquisa, que é a relação 

federativa nessas políticas, ou seja, como os governos municipal, estadual e federal têm 

se articulado, ou não, para viabilizar políticas dessa natureza, uma vez que a 

competência federal para realizar essas políticas aliada à proximidade dos governos 

subnacionais poderia gerar melhores resultados.  

 

Enfim, essas são apenas alguns caminhos que gostaríamos de apontar para suscitar o 

interesse por novas pesquisas nesse campo, já que a ampliação do estudo sobre esse 

problema poderia levantar relevantes contribuições para seu enfrentamento, que 

conforme pudemos verificar com a realização desta dissertação, ainda necessita avançar 

de forma mais efetiva. 
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APÊNDICE 

 

Roteiro de Entrevista 

 

1. Como começou a sua atuação na área do trabalho escravo? Que tipo de ação você 

desenvolve nesse campo? 

 

2. Quais são os interesses defendidos pelo ... (ator entrevistado)? Como eles afetaram e 

afetam a formulação e a evolução das políticas? Quais os tipos de ação que o ... (ator 

entrevistado) desenvolve? Que canais utiliza?  

 

3. Quais são os atores políticos, por ordem de importância, contra e a favor do trabalho 

escravo? Como vem se desenvolvendo a articulação desses atores no processo? Ela tem 

sido suficiente? Existem problemas nesta rede? Quais? 

 

4. Sobre os atores que atuam pela manutenção do trabalho escravo, como eles afetam a 

formulação e a evolução das políticas? 

 

5. Como o trabalho escravo contemporâneo vem sendo tratado no Brasil? Houve 

alguma mudança nos últimos anos? A partir de quando e por quê? 

 

6. Quais são os principais determinantes para a ocorrência do trabalho escravo? 

 

7. Como se distribuem os investimentos aplicados nas políticas de enfrentamento? Esses 

recursos têm sido suficientes? Sofreram algum incremento ou diminuição ao longo do 

tempo? 

 

8. Os acordos internacionais contribuíram para a formulação e elaboração das políticas? 

Como se deu essa influência? 

 

9. Como é a atuação dos três poderes no que se refere a essas políticas? 

 

10. Como você vê o processo de elaboração e implantação das políticas de 

enfrentamento? Como são formulados os objetivos e escolhidos os instrumentos das 

políticas? Como se dá a negociação entre os atores? Uns têm mais autonomia que 

outros? E o processo de execução? Há algum distanciamento entre o núcleo que formula 

as políticas e o núcleo que as executa? Este núcleo também compartilha dos objetivos 

estipulados na formulação?  

 

11. Quais os principais avanços dessas políticas? Em quais áreas e em quais tipos de 

ação houve maior avanço? E os principais limites? Em quais áreas e em quais tipos de 

ação se encontram as maiores limitações? 

 


