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RESUMO 
 
Buscamos analisar a migração de trabalhadores maranhenses 
para o trabalho escravo. O estado tem cumprido um papel de 
destaque no que diz respeito ao número de trabalhadores 
resgatados em situação de escravidão contemporânea. O 
trabalho escravo evidencia uma das contradições da 
mobilização da força de trabalho por atividades em regiões de 
expansão do capital que aparecem como símbolo da 
modernidade a partir do deslocamento da mão de obra. Os 
trabalhadores aliciados para o trabalho escravo são mantidos 
como ferramentas, objetos, sem nenhuma condição de vida, 
sem dignidade. Demonstrando o caráter de desumanização do 
capital em seu processo de reprodução. 
 
Palavras-chave: Migração. Trabalho Escravo. Maranhão. 
 
ABSTRACT 
 
We analyze the migration of Maranhão workers to slave labor. 
The state has played a leading role with regard to the number 
of workers rescued in contemporary slavery situation. Slave 
labor highlights one of the contradictions of the mobilization of 
the labor force for activities in areas of capital expansion that 
appear as a symbol of modernity from the labor movement. 
Workers recruited for slave labor are kept as tools, objects, 
without any condition of life without dignity. Demonstrating the 
dehumanizing character of capital in its process of reproduction. 
 
Keywords: Migration. Slave Labor. Maranhão. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Pretendemos nesse trabalho analisar de maneira introdutória a saída de 

trabalhadores do Estado do Maranhão para o trabalho escravo. Esse trabalho surgiu a partir 

do contexto que o estado cumpre nos resgates de trabalhadores escravizados no Brasil. O 

grande número de trabalhadores oriundos do Maranhão resgatados em situação de 

escravidão contemporânea, ou análoga à escravidão coloca o estado na posição de 

destaque no cenário nacional. 

A quantidade de resgatados que indicaram sua origem no Maranhão, no período 

de 2003 a 2013 representava cerca de 25% do total e 28.702 resgatados. No ano de 2012, o 

estado contribuiu com mais de 17% dos resgatados, seguido do estado do Pará, que tinha 

dentro do número total de resgatados cerca de 13% de paraenses. Assim, a região 

representada pelos dois estados tem cumprido um papel importante na exportação de mão 

de obra que é aliciada para o trabalho escravo. 

Esse trabalho foi feito a partir de revisão bibliográfica, buscando analisar os 

conceitos de trabalho precarizado e trabalho escravo, também analisando as relações 

existentes entre a questão agrária e o grande número de trabalhadores resgatados do 

trabalho escravo contemporâneo. Dessa maneira, buscamos dados em bancos de dados da 

Comissão Pastoral da Terra (CPT), Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e 

Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). 

Dentro do contexto do trabalho escravo, analisamos a precarização do trabalho a 

partir da disponibilidade de mão de obra que é constituída com o aumento da pobreza e a 

mobilidade de trabalhadores por diferentes regiões do país. 

Dessa maneira, organizamos esse artigo em três partes. A primeira trata da 

precarização do trabalho a partir do entendimento do trabalho escravo como uma formma 

extrema e contraditória que se reproduz no seio do modo de produção como parte da 

produção capitalista. A segunda parte trata da mobilização de força de trabalho pelo modo 

de produção a partir da situação social criada no estado do Maranhão que indica um quadro 

de não acesso aos meios de produção, sobretudo a terra, o que relaciona com a questão 

atual nesse estado. E uma terceira parte que trata da situação de vida dos trabalhadores 

resgatados do trabalho escravo. 

 

2. TRABALHO ESCRAVO E PRECARIZAÇÃO DO TRABALHADOR 
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A região de expansão da fronteira agropecuária tem sido um lócus de 

reprodução de situações de exploração de trabalho escravo no Brasil. Porém, nos últimos 

anos, atividades tradicionalmente urbanas também têm contribuído com essa forma de 

exploração. 

A atividade que tem a maior quantidade de casos no Brasil em 2013 é a 

pecuária, com mais de 50% dos envolvidos. Outras atividades que aparecem com destaque 

são a lavoura, carvão, construção civil e desmatamento também aparecem com uma grande 

quantidade de casos. 

Em 2013, ao todo foram resgatados 849 pessoas do trabalho escravo na 

construção civil, e 173 casos somente no município de Conceição de Mato Dentro, Minas 

Gerais3. Indicando que as atividades urbanas passam a ter uma representatividade grande 

no número de resgatados do trabalho escravo. O cosmopolitismo que a cidade tem em 

relação à acumulação capitalista passa a também ser sentido em relação à prática do 

aliciamento de trabalhadores para o trabalho escravo. 

No Maranhão as inserções de nomes na lista suja do trabalho escravo ainda 

seguem o padrão, sendo a maior parte de empresas e nomes individuais empenhados em 

atividades rurais, sobretudo a pecuária bovina e a abertura de fazendas. Dos 33 nomes que 

estavam na lista suja do trabalho escravo, 32 se tratavam de fazendas e 1 se tratava 

especificamente de uma carvoaria (REPÓRTER BRASIL, 2015). 

O Estado do Maranhão está na 8ª posição em relação aos resgates no próprio 

estado em 2012, mas aparece como o campeão em número de trabalhadores resgatados 

em outros estados, com 205 trabalhadores resgatados nesse ano, ou seja, do total de 1.196 

resgatados no país, mais de 17% eram de maranhenses. Em 2013, o estado passa a ocupar 

a 5ª posição em número de resgates em seu território. Durante o período de 2003 a 2012 

foram resgatadas 5.769 maranhenses de regime de trabalho escravo contemporâneo no 

Brasil (CPT, 2013). Parece que o estado tem servido como um verdadeiro depósito de mão 

de obra que pode ser escravizada, que pode se submeter a condições de trabalho 

degradantes ou que podem ter sua liberdade cerceada. O estado do Pará vem logo atrás 

com 13% dos trabalhadores resgatados que indicaram sua residência no estado. 

A miséria e a fome servem ao propósito de manter a liberdade do trabalhador 

controlado de maneira mais feroz que a chibata. Como Josué de Castro afirma, eles deixam 

seus lugares “para serem triturados como bagaço pela engrenagem deste sistema 

                                                           
3 Portal “Construção Mercado”: “Construção civil é o setor com mais casos de trabalho escravo, 
mostra balanço do MTE”. Acesso em: 16/10/2014; Disponível em: 
http://construcaomercado.pini.com.br/negocios-incorporacao-construcao/construcao/construcao-civil-
e-o-setor-com-mais-casos-de-trabalho-312679-1.aspx 
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econômico dos mais desumanos que ainda perduram na superfície da terra” (CASTRO, 

2007, p. 127). 

Uma visão ampliada dos lugares de origem desses trabalhadores no Maranhão 

mostra que as atividades modernas propaladas como sendo redentoras do estado, e que 

trariam o seu desenvolvimento são as que estão envolvidas direta ou indiretamente no uso 

de mão de obra escravizada. O município de Açailandia, na parte ocidental do estado, 

aparece com o maior número de casos de resgatados e Coroatá, no centro, é o que mais 

teve trabalhadores resgatados que registraram como naturalidade esse município. De 2003 

a 2012, a porção oeste do estado também centraliza a maior quantidade de ocorrências de 

trabalho escravo no estado. 

O que parece ser uma contradição, a existência de situações de exploração 

trabalho escravo no Brasil, mesmo com o processo de modernização das atividades, seja da 

construção civil ou da agropecuária, tem se tornado uma condição constante. José Damião 

de Lima Trindade (2011, p. 27) resume isso assim: “Para o capital manter-se à tona na 

concorrência, vale até a restauração de relações de trabalho análogas ao trabalho escravo” 

 

3. A QUESTÃO AGRÁRIA E A QUESTÃO MARANHÃO: pobreza, migração e mobilização 
de força de trabalho 

 

Um grande número de trabalhadores migra do Maranhão para se empregar 

temporariamente nos ramos da construção civil e agropecuária em outras regiões do país, 

regiões dinâmicas, de expansão e desenvolvimento capitalista. É importante situar que essa 

situação de mobilidade de mão de obra serve também ao rebaixamento de salários nas 

regiões de expansão capitalista nessas regiões, mas também é importante situar o contexto 

de escassez material e de postos de trabalho, demonstrando um quadro de pobreza e 

miséria, além da dificuldade de acesso a estruturas sociais, como escolas, saúde etc. e aos 

meios de produção, sobretudo a terra. 

A saída do estado de trabalhadores provenientes de regiões rurais para se 

empregarem em áreas de expansão da fronteira da moderna agricultura passa a ser um 

movimento normal, naturalizado inclusive pelos gestores das políticas públicas. Esses 

trabalhadores atuam nas regiões de destino, em cidades-polo, ou regiões de expansão da 

fronteira do capital, na agricultura, na pecuária, nas agroindústrias ou mesmo na construção 

civil. 

Para Octávio Guilherme Velho (1979) esse autor, a fronteira brasileira tem um 

movimento singular de relação entre a reprodução do modo de produção capitalista e a 

articulação com a força de trabalho nas zonas de fronteira. A repressão da força de trabalho 
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foi em grande parte responsável em assegurar mão de obra para as plantations e garantia 

também que a fronteira se expandisse de maneira relativamente controlada. Para ele: 

Nesses termos pode-se certamente dizer que fundamentalmente assiste-se no Brasil 
às manifestações de diferentes variedades (e variações) de um sistema de 
repressão da força de trabalho, incompatível tanto com a pequena produção 
independente quanto com a formação de um mercado de trabalho livre. (VELHO, 
1979, p. 113). 

Para esse autor, a fronteira aparece para o campesinato de duas maneiras, a 

primeira como “possibilidade de uma ‘trajetória social ascendente’”.  A segunda, diz respeito 

ao “enfraquecimento de uma subordinação estrita e imediata” (VELHO, 1979, p. 101). O 

movimento do camponês, dessa forma, é, sobretudo, um movimento em busca de uma 

suposta liberdade. A repressão dessa força de trabalho é justamente, o cerceamento dessa 

liberdade, que se contrapõe aos padrões de acumulação. 

A reprodução individual do camponês dentro do grupo social, garantindo a 

manutenção do grupo social se torna importante. Assim, estratégias são criadas pelo 

individuo nessa busca pela sobrevivência e por uma ascensão social. Isso se coloca dentro 

da reflexão acerca da questão agrária e suas concepções. Sobretudo, do desenvolvimento 

da questão agrária e suas contradições. 

Ariovaldo Umbelino de Oliveira escreve assim: 

Como o trabalhador tem a capacidade de produzir mais do que aquilo que necessita 
para viver, o capitalista faz retornar ao trabalhador, sob a forma de salário, apenas 
aquela parte do valor produzido (obviamente convertido em dinheiro) para que ele (o 
trabalhador) adquira no mercado o que precisa para reproduzir-se como trabalhador, 
ou seja, para que ele continue trabalhador, e assim continue também vendendo sua 
força de trabalho para o capitalista. (2007, p. 37). 

Essa capacidade de produzir para além da sua necessidade tem que ser 

mantida pelo capitalista para que seja possível a retirada de mais-valia, e tem que ser 

resguardada para que o camponês não tenha a possibilidade de acumulação. Então, 

parece-nos que a fronteira antiga serve a acumulação capitalista como reserva de mão de 

obra barata. 

Quando André Eduardo Ribeiro da Silva (2012) escreve sobre as redes de 

migração, tentando compreender suas territorialidades nas idas e vindas do Maranhão para 

São Paulo, ele afirma que há uma vinculação estreita entre o processo de construção dos 

territórios de migração e a territorialidade experimentada na área de origem, o que nos faz 

entender que a condição social do sujeito é importante elemento de análise do migrante. 

Dentro desse contexto, o Maranhão aparece como um dos estados mais pobres 

da federação. Talita de Sousa Nascimento (2011) cita alguns dados compilados do Instituto 

Maranhense de Estudos Sociais e Cartográficos (IMESC) e do Instituto de Pesquisas 

Econômicas Aplicadas (IPEA), onde o estado desponta com os piores índices. Segundo 

Nascimento (2011), a pobreza absoluta no estado assolava cerca de 77,8% da população 
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em 1995 e em 2008, era 55,9% da população nessa situação. Ainda, segundo ela, a renda 

per capita do Maranhão faz com que ele seja o 26º estado da federação com o pior índice. 

Sousa (et. al. 2011) traçam uma contextualização da pobreza e seus 

determinantes, além de uma análise das políticas de seu enfrentamento. Barros, Henriques 

e Mendonça (2000) fazem uma análise da pobreza e da desigualdade no país, retratando 

uma suposta estabilidade, mas que seria inaceitável diante do quadro de precariedades; 

Outra autora é Maria Ozanira (2010), que faz uma reflexão sobre as categorias pobreza e 

exclusão social para, dessa maneira, analisar as políticas sociais no Brasil. Atrelado a isso, 

a precarização do trabalho no campo tem íntima ligação com as migrações de camponeses, 

como afirma Adriano P. Santos (2010). 

 

3. A SITUAÇÃO DOS TRABALHADORES RESGATADOS DE TRABALHO ESCRAVO 

 

José de Souza Martins escreve afirmando de uma dupla sociedade, em que há 

uma inclusão precária. Nele, o trabalho escravo aparece como alternativa includente. Assim 

ele explica: 

Ou seja, são pessoas excluídas, em geral camponeses expulsos da terra, ou 
próximos da possibilidade da expulsão, porque não conseguem mais sobreviver 
naquele pedaço de terra. São reabsorvidos como escravos, ou seja, trabalham pela 
comida, ou frequentemente, menos que a comida. Estas formas extremas e 
dramáticas de inclusão indicam que o modo de absorver a população excluída está 
mudando. A sociedade moderna está criando uma grande massa de população 
sobrante, que tem pouca chance de ser de fato reincluída nos padrões atuais do 
desenvolvimento econômico. (MARTINS, 1997, pp. 32-33). 

Dessa forma o trabalho escravo evidencia uma das contradições da mobilização 

da força de trabalho por atividades em regiões de expansão do capital que aparecem como 

símbolo da modernidade do Brasil a partir do deslocamento da mão de obra. Dessa maneira 

entendemos que tanto o movimento migratório, quanto a exploração de trabalhadores em 

regime de escravidão são parte da exploração do trabalho pelo capital. Sendo assim, 

entender o ciclo de produção de capital a partir da relação entre capital e trabalho no âmbito 

da agropecuária brasileira se torna importante. 

É o que Regina Bruno (2008) chama de novos modos de conflituosidade, 

juntamente com o debate em torno dos transgênicos e a polarização entre a agricultura 

empresarial e a agricultura camponesa. A leitura da autora é “[...] a de que as tensões 

advindas podem ser lidas como um momento do processo de formação de classes e de 

renovação de suas condições de exploração e dominação, ou seja, envolve mediações, 

contradições e conflitos”. (BRUNA, 2008, p. 84). 

Num estudo acerca do trabalho escravo no município de Codó-MA, ) se refere às 

condições dos trabalhadores que foram resgatados de situações de escravidão ou análoga. 
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Segundo ela, a precariedade da sobrevivência desses trabalhadores pode lhes conferir o 

termo “escravos da precisão”, que dá nome a seu livro. Nessas condições a aceitação de 

trabalhos que não demonstram seguridade ou mesmo em situações degradantes são a 

parte da sua sobrevivência. Como ela afirma: 

[...] essa ‘outra forma’ de escravidão contemporânea encontrada em Codó apresenta 
características peculiares. Uma delas é o fato de a atividade denominada de roço da 
juquira fazer parte das estratégias de sobrevivência desses trabalhadores rurais, 
uma vez que não há outra oportunidade de trabalho nos locais de residência. 
(MOURA, 2009, p. 29) 

Ora, não se trata da opção tomada por esses trabalhadores na escolha desse 

tipo de trabalho pura e simplesmente. Aqui, a racionalidade é permeada pela condição 

material existente, em que os trabalhadores não têm outras escolhas para sua 

sobrevivência. As limitações de acesso dadas pelas condições locais de distribuição de 

renda e de acesso aos meios de produção e de reprodução se tornam imperativo para as 

condições de trabalho em que são submetidos. 

As denúncias de trabalho escravo seguem o que foi descrito por Neide Esterci 

(2008) quando fala do trabalhador capturado que é trazido numa canoa sob a mira de 

espingardas, é a mesma lógica de cerceamento da liberdade dele para garantir a mão de 

obra quase gratuita, ou ainda, a condição de objeto particular que a força de trabalho 

alcança. 

Os trabalhadores recrutados e aliciados para o trabalho escravo são mantidos 

como ferramentas, objetos, sem nenhuma condição de vida, sem dignidade. Como o caso 

da denúncia feita pelo Ministério Público Federal (MPF) em agosto de 2014 de um produtor 

de café em Minas Gerais, que mantinha 20 trabalhadores alojados em casas rústicas e sem 

nenhuma condição de higiene, ou mesmo em algumas casas que não tinham nem janelas 

para ventilação4, verdadeiros depósitos. 

Essas situações são corriqueiras no estado do Maranhão e tratadas com 

naturalidade pelos empregadores. Como exemplo a denúncia de 2009 contra a fazenda 

Abelha, localizada em Codó, que abrigava cerca de 36 trabalhadores que foram libertados, e 

segundo relatos dos mesmos, essa fazenda era do grupo F.C. Oliveira, um dos maiores 

grupos empresariais da região, que ironicamente financia e participa das campanhas de 

erradicação do trabalho infantil promovidas por Organizações Não Governamentais no 

                                                           
4 Portal do Repórter Brasil: “MPF denuncia produtor de café de Caratinga/MG por trabalho escravo”, 
acesso em: 14/10/2014. Disponível em: http://reporterbrasil.org.br/2014/08/mpf-denuncia-produtor-de-
cafe-de-caratingamg-por-trabalho-escravo/ 
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município. Outra denúncia diz respeito a 29 trabalhadores utilizados por uma carvoaria e 

que estavam em situação degradante no município de Bacabal5. 

Em 2013, o MPF denunciou a fazenda Santo Antônio, situada no município de 

Santa Luzia (MA) por manter 24 trabalhadores em situação sub- humana, sendo 2 

adolescentes e 2 mulheres em condições ilegais, com ausência de Carteira de Trabalho e 

Previdência Social (CTPS), salários e jornada de trabalho em desacordo com a legislação6. 

Porém, o caso que se tornou emblemático de da permissividade e naturalização 

do uso de mão de obra escrava no Brasil, foi a que trouxe a tona o nome do juiz estadual 

Marcelo Baldochi, da Comarca de titular da comarca de Senador de La Rocque no 

Maranhão. Esse magistrado foi denunciado pelo Ministério Público Estadual por uso de mão 

de obra escrava em uma de suas propriedades, a fazenda Pôr-do-Sol, no município de Bom 

Jardim, oeste maranhense. A equipe de fiscalização encontrou 25 pessoas, incluindo um 

adolescente, em condições análogas à escravidão, sem carteira assinada, vítimas de 

servidão por dívida e de retenção de salário. Os fiscais ainda constataram que o alojamento 

da fazenda era precário e a alimentação inadequada, sem água potável e nem equipamento 

de segurança7. 

Apesar da denúncia, esse caso foi encerrado com uma derrota, tanto do ponto 

de vista material como simbólica, já que trouxe uma regressão na leitura da lei, e que mostra 

o atual estado de barbárie. Na defesa do juiz, o relator do processo no Tribunal de Justiça 

alegou que não havia prova material do crime, e que ainda, não bastavam condições 

degradantes de trabalho, havia a necessidade de uma completa sujeição da pessoa que 

tenha relação de trabalho com poder do individuo ativo do crime8. 

A participação de políticos direta ou indiretamente nos casos de trabalho escravo 

é corriqueira, por exemplo, o caso da fazenda Taiaçu II, no município de Vila Rica (MT) e 

                                                           
5 Portal “A nova democracia”: “Latifúndio semifeudal explora trabalho escravo no Maranhão”. Acesso 
em 14/10/2014; Disponível em: http://www.anovademocracia.com.br/no-52/2164-latifundio-
semifeudal-explora-trabalho-escravo-no-maranhao 
6 Portal “Tempos Novos”: “MPF/MA denuncia fazendeiros por submeter pessoas a trabalho 
semelhante a escravo”. Acesso em 14/10/2014; Disponível em: 
http://www.temposnovos.com.br/2013/05/20/mpfma-denuncia-fazendeiros-por-submeter-pessoas-a-
trabalho-semelhante-a-escravo/ 
7 Portal “Repórter Brasil”: “Ministério Público denuncia juiz pela prática de trabalho escravo. Acesso 
em: 14/10/2014; Disponível em: http://reporterbrasil.org.br/2008/03/ministerio-publico-denuncia-juiz-
pela-pratica-de-trabalho-escravo/. 
A reportagem do portal ainda continua dizendo das irregularidades que a equipe de fiscalização 
encontrou na fazenda, como sonegação previdenciária, porte ilegal de armas, motosserras sem 
registros e crimes ambientais diversos. E outra constatação grave é de que o juiz orientou o grupo de 
trabalhadores a relatar que eram posseiros, numa tentativa de fraudar provas judiciais, os 
depoimentos dos trabalhadores. 
8 Portal “Repórter Brasil”: “Tribunal rejeita denúncia e absolve juiz acusado de escravidão” Acesso 
em: 14/10/2014. Disponível em: http://reporterbrasil.org.br/2009/12/tribunal-rejeita-denuncia-e-
absolve-juiz-acusado-de-escravidao/ 
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que pertencia ao irmão da Senadora Kátia Abreu, Luiz Alfredo Feresin de Abreu. Com 

jornadas de 11 horas diárias, 5 pessoas (sendo 2 trabalhadores maranhenses) moravam em 

um alojamento sem energia elétrica ou água, com vaso sanitário inutilizado. Os 

equipamentos que eram fornecidos pela fazenda, eram cobrados dos trabalhadores, com 

descontos nos pagamentos. 

Outro empecilho é que as condições de vida que os migrantes muitas vezes 

enfrentam nas regiões de expansão se tornam fator de repulsão, num fluxo contrário ao que 

os atraiu. Um dos relatos de um dos informantes indica isso. Em uma de suas viagens, um 

dos informantes que viajou para trabalhar na colheita da batata em Minas Gerais. Ele assim 

explica: 

Olha batata é ruim, mas dá pra ganhar dinheiro, mas só que é uma história puxada, 
tem muitos caba lá que tão lá... trabalhei lá treze dias eu ganhei mil e trezentos 
reais, mas só Deus sabia quando é que eu, como eu sai de lá.Rapaz não dá pra 
mim não, aí eu voltei, toda vida eu aperreei (INFORMANTE 1, morador de 
Esparantinópolis, 2014) 

A colheita da batata tem recrutado muita gente na região do Médio-Mearim 

maranhense, e muitos foram os relatos de trabalhadores que migraram para atuarem na 

colheita de batata em busca de melhores condições de vida, mas que diante da 

precariedade e da exaustiva jornada de trabalho, voltaram para seus municípios de origem. 

O interessante é que os próprios entrevistados ponderaram que esse tipo de trabalho na 

colheita de batata é “quase um trabalho escravo”.9 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

   

O movimento migratório de camponeses como parte da dinâmica do capital tem 

sido relatado como fonte de pesquisa de diversos autores e centros de referência. Esse 

processo tem sido caracterizado como parte da dinâmica do espaço agrário brasileiro, em 

que, a escassez e a limitação de acesso a meios de produção, ocasionados por uma 

estrutura fundiária viciada, que favorece a reprodução das elites locais, são fatores 

determinantes na constituição de fluxos migratórios e de regiões de carência, de onde se 

origina a mão de obra barata para a reprodução e ampliação do ciclo do capital nas regiões 

de sua expansão. 

Além disso, a mudança na forma de produção do espaço, com novas relações 

de produção e uma maneira diferenciada de organização do trabalho, também, tem sido 

                                                           
9 Em entrevista coletiva feita no município de Esperantinópolis, os entrevistados, ao escutarem a fala 
do senhor de 42 anos, começaram a comentar que se tratava de trabalho escravo, pelas dificuldades 
que ele enfrentou na colheita da batata em Minas Gerais. 
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apontados no processo de desenvolvimento da moderna agricultura nessas áreas de 

fronteira. 

O Maranhão se tornou celeiro de mão de obra escrava que abastece o 

agronegócio, além de atividades urbanas, como construção civil, ou ainda na confecção de 

roupas. Dessa forma, cada vez mais se percebe a participação do trabalho escravo na 

forma do modo de produção capitalista no Brasil e em sua modernização, e a função que o 

estado tem na produção espacial. 

As condições dos trabalhadores resgatados demonstra que o trabalhador pobre 

e migrante está entre dois polos, o da miséria nas regiões de origem, e o da morte, nas 

regiões de destino, onde situações de exploração do trabalhador são reproduzidas. Os 

trabalhadores aparecem como objetos, descartáveis e armazenáveis. O trabalho escravo 

desumaniza o trabalhador e transforma o trabalho no modo de produção como instrumento 

de assalto das condições de humanização do homem. 
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