
 

 

O QUE EU FALO, O QUE EU FAÇO, O QUE EU SOU: colonialidade do saber, do 

poder e do ser como perspectiva analítica das questões étnico-raciais no Brasil 

 

Prof. Dr. Ramon Luis de Santana Alcântara,  

UFMA/PPGPSI, ramon.lsa@ufma.br 

[coordenador] 

Prof.ª Me. Elizabeth de Oliveira Serra, 

UFMA/DEPSI, bethserra13@gmail.com 

Osmilde Augusto Miranda, 

UFMA, osmildemiranda@gmail.com 

 
 
RESUMO 

A proposta desta mesa é discutir o uso das noções de colonialidade 
de poder, saber e ser em três grandes áreas das Ciências Humanas 
e Sociais: Comunicação Social, Sociologia e Psicologia. Na 
dimensão da Comunicação Social, será proporcionada uma reflexão 
acerca da linguagem racial precedida por uma linguagem colonial. 
Na dimensão da Sociologia, uma análise de cosmovisões diferentes 
e concorrentes que se estabelecem no âmbito do trabalho escravo 
contemporâneo. Na dimensão da Psicologia, uma reflexão acerca 
do uso das noções de colonialidade para pensar subjetividade e a 
identidade nas relações étnico-raciais.  
 
Palavras-chave: Colonialidade; Relações étnico-raciais; Ciências 

Humanas e Sociais. 
 

 

ABSTRACT 

The purpose of this panel is to discuss the use of notions of 
coloniality of power, knowledge and being in three major areas of 
Human and Social Sciences: Social Communication, Sociology and 
Psychology. In the Social Communication dimension, a reflection on 
racial language preceded by a colonial language will be provided. In 
the dimension of Sociology, an analysis of different and competing 
worldviews that are established within the framework of 
contemporary slave labor. In the dimension of Psychology, a 
reflection on the use of notions of coloniality to think subjectivity and 
identity in ethnic-racial relations.  
 
Keywords: Coloniality; Ethnic-racial relations; Human and Social 

Sciences. 
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RESUMO 

Este ensaio tem por propósito inserir no debate sobre a 
subjetividade, as problematizações advindas da teorização sobre a 
noção de colonialidade do ser. A Psicologia, historicamente, tomou 
como um dos seus conceitos-chave a noção de subjetividade. Esta 
se moldou, ao longo do século XX, ao sabor dos diversos 
referenciais teóricos que a mesma produziu, sendo quase todos de 
base epistemológica europeia. Quando teóricos da Filosofia e das 
Ciências Sociais, através da crítica pós-colonial, produziram as 
noções de colonialidade de poder, saber e ser, estes de algum 
modo convocou a Psicologia para repensar seu objeto histórico, a 
subjetividade, a partir de outra perspectiva epistemológica.  
 
Palavras-chave: Colonialidade do ser; Psicologia; Subjetividade. 

 
 

 
ABSTRACT 

This essay has the purpose of inserting in the debate on subjectivity, 
the problematizations arising from the theorizing about the notion of 
coloniality of being. Psychology, historically, has taken as one of its 
key concepts the notion of subjectivity. In the course of the twentieth 
century, it was shaped by the various theoretical references it 
produced, almost all of which were European epistemological bases. 
When theorists of Philosophy and Social Sciences, through 
postcolonial criticism, produced the notions of coloniality of power, 
knowledge and being, it somehow called upon Psychology to rethink 
its historical object, subjectivity, from another epistemological 
perspective. 
 
Keywords: Coloniality of being; Psychology; Subjectivity. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ramon.lsa@ufma.br


 

 
 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

A subjetividade é um dos principais conceitos-chave da Psicologia. 

Porém, historicamente, esta noção só emergiu para a Psicologia, quando esta tomou 

para si contornos de uma ciência positivista, na passagem do final do século XIX 

para o início do século XX. Outra característica marcante do uso do conceito de 

subjetividade na Psicologia, é que o mesmo foi moldado por diversos teóricos, cada 

um entendendo a noção a partir de sua perspectiva epistemológica. Este último 

aspecto gerou uma diversidade de compreensão acerca do conceito. Entretanto, 

destaca-se que a imensa maioria das bases epistemológica na Psicologia tem por 

herança a tradição filosófica europeia. O que este ensaio propõe é problematizar 

essas bases epistemológicas, tomando como referência a noção de colonialidade do 

ser e a perspectiva pós-colonial. 

Na história da Psicologia, Ferreira (2007, p. 15) destaca que a 

subjetividade foi apresentada como “[...] a constituição de um plano de interioridade 

reflexiva, em que cada vivência se encontra centrada e ancorada em uma 

experiência de primeira pessoa, de um „eu‟”. O autor destaca que a noção de 

subjetividade é resultado de um conjunto de transformações sociais e econômicas 

pelas quais a sociedade passou, desde a Antiguidade, que permitiu se pensar na 

ideia de interioridade como a se concebe atualmente. É a partir da ideia de 

interioridade que foi possível pensar em um “eu” e se elaborar teoricamente a noção 

de subjetividade. 

As transformações sociais na forma de compreender o “eu” desde a 

Antiguidade cristã até a modernidade se deram principalmente pela constituição do 

tema da sexualidade, da separação entre público e privado, resultado da 

constituição dos Estados modernos. Ferreira (2007, p. 17) destaca: 

 

É no bojo das sociedades de corte que todo um conjunto de etiquetas e de 
representações públicas vai se constituindo, relegando ao plano íntimo 
uma série de atos e pensamentos. Esse processo vai se disseminando 
paulatinamente para diversos setores sociais, inicialmente estranhos à 
sociedade de corte, como os próprios grupos burgueses e urbanos.  

 
 



 

É no final do século XIX, quando surge o projeto da psicologia enquanto 

ciência da experiência, baseado na fisiologia, que a mesma toma para si, o estudo 

científico da interioridade, fugindo do debate filosófico do “eu”. O conceito de 

sensação foi desenvolvido por Wilhelm Wundt, dando início a ideia da Psicologia 

enquanto ciência. Ferreira (2007) destaca que Wundt inaugura na Psicologia um 

objeto que irá se tornar histórico e essencial no fazer científico. Psicanálise, 

Behaviorismo, Fenomenologia, Humanismo e outros tantos sistemas de pensamento 

que construíram a Psicologia do século XX e XXI se voltaram de alguma maneira 

para essa “interioridade” que caracteriza o ser humano enquanto objeto de estudo 

psicológico.  

No entanto, para além, dessa tradição filosófica europeia, surgiu nos 

últimos anos um sistema de pensamento que toma como base a experiência colonial 

como momento histórico crucial nas relações de poder entre as sociedades e a 

influência destas relações na produção de saber e na experiência vivida dos 

sujeitos. A perspectiva pós-colonial ou descolonial elabora uma crítica a base do 

pensamento ocidental europeu como aquele que explica nossa diversidade e nossa 

universalidade. Apontam que a tradição do conhecimento fundada pela experiência 

europeia de teorizar sobre a vida é toda construída na demarcação de uma 

ausência: a experiência e a significação do “outro colonial”. Assim não só se elabora 

uma crítica ao processo do colonialismo e sua herança colonial nas relações de 

poder, de saber e da subjetivação, como apresenta outra perspectiva para construir 

novas formas de se relacionar, de se conhecer e de se subjetivar. 

 

2. TEORIAS PÓS-COLONIAIS 

 

A noção de colonialidade do saber e do poder causam uma reviravolta 

na forma de se pensar nas Ciências Humanas e Sociais, consolidando uma nova 

perspectiva teórica conhecida então como Teorias Pós-coloniais. Hall (2009, p. 54) é 

enfático ao rechaçar uma crítica mais ingênua aos estudos pós-coloniais, afirmando 

que não se trata de antes/depois, mas “ao contrário, o „pós-colonial‟ marca a 

passagem de uma configuração ou conjuntura histórica de poder para outra”. Stuart 



 

Hall, um dos grandes expoentes teóricos da perspectiva pós-colonial, continua 

afirmando que o termo “pós-colonial”: 

 
[...] relê a „colonização‟ como parte de um processo global essencialmente 
transnacional e transcultural – e produz uma reescrita descentrada, 
diaspórica ou „global‟ das grandes narrativas imperiais do passado, 
centradas na nação. Seu valor teórico, portanto, recai precisamente sobre 
sua recusa de uma perspectiva do „aqui‟ e „lá‟, de um „então‟ e „agora‟, de 
um „em casa‟ e „no estrangeiro‟. „Global‟ neste sentido não significa 
universal, nem tampouco é algo específico a alguma nação ou sociedade 
(HALL, 2009, p. 102). 

 

Essa crítica apontada às grandes narrativas é direcionada aos teóricos 

que fundamentaram os discursos imperialistas ao longo da história. Esta mesma 

crítica irá ser o fundamento principal para a elaboração dos conceitos de 

colonialidade do saber e de colonialidade do poder entre os teóricos dos estudos 

pós-coloniais na América Latina. 

Seguindo as orientações semelhantes às do jamaicano Stuart Hall, 

Castro-Gómez (2012, p. 214) aponta a necessidade de se pensar um campo teórico 

específico da América Latina, mas que não desconsidere suas relações de poder, 

que possa superar a “tensión entre la filosofia moderna europea y la filosofia 

latinoamericana”. A noção de colonialidade de poder, em Santiago Castro-Gómez, 

se fundamenta nas teorizações analíticas sobre o poder de Michel Foucault. Castro-

Gómez (2012, p. 215), entretanto aponta que “la „colonialidad del poder‟ no puede 

ser subsumida bajo ninguno de los tipos de poder examinados por Foucault en sus 

libros: no es ni poder soberano ni poder pastoral ni poder disciplinario ni biopoder”. O 

autor aponta que se trata de um conceito emergido na Colômbia e na América Latina 

de heranças coloniais que só as Teorias Pós-coloniais poderiam discutir, 

funcionando como uma mediação entre as contribuições da ontologia do presente 

foucaultiana e a especificidade da história latino-americana. 

Outro teórico pós-colonial que formulou a noção de colonialidade do 

poder e se consolidou com um representante da crítica pós-colonial foi Aníbal 

Quijano. Todavia, a matriz teórica deste autor difere daquela de Santiago Castro-

Gómez, pois se baseia em uma perspectiva universalista de poder, mais próxima 

das análises marxistas das relações entre dominantes e dominados. Huguet (2012) 



 

aponta que o poder em Aníbal Quijano segue a tradição da análise hierárquica, para 

ele este autor é claro quando afirma que 

 
[…] la colonialidade es uno de los elementos constitutivos y específicos del 
patrón mundial de poder capitalista. Se funda en la imposición de una 
clasificación racial/étnica de la población del mundo como piedra angular 
de dicho patrón y opera en cada uno de los planos, ámbitos y dimensiones 
materiales y subjetivas, de la existencia social cotidiana y a escala societal 
(QUIJANO, 2007, p. 93 citado por HUGUET, 2012, p. 63). 

 
 

Esta posição de Aníbal Quijano recebe críticas por parte do Santiago 

Castro-Gómez, pois este acredita que o erro do primeiro é se utilizar da ideia de 

colonialidade do poder e centralizar todas as análises das relações sociais em suas 

diversas dimensões. Castro-Gómez (2012, p. 219) coloca que Quijano “impide 

comprender el modus operandi de las herencias coloniales en América Latina. 

Desde una perspectiva macro-sociológica como la de Quijano, la colonialidade del 

saber y la colonialidade del ser no son más que „derivaciones‟ de una „última 

instancia‟ de carácter económico-político que sería la colonialidade del poder”.  

Para Castro-Gómez (2012), estas três dimensões da colonialidade 

(saber, poder e ser) precisam ser analisadas distintamente. Se a colonialidade do 

poder apresenta a dimensão econômica-política das heranças coloniais, a 

colonialidade do saber faz referência à dimensão epistêmica da mesma e a 

colonialidade do ser, à dimensão ontológica. Assim, a análise não deve ser 

arborescente, partindo da colonialidade do poder para entender todas as relações na 

América Latina, nem pode se restringir a uma vertente macrossociológica. Castro-

Gómez (2012) propõe um estudo pós-colonial que se utilize de uma visão rizomática 

das relações, no qual os âmbitos molares (macro) e moleculares (micro) se 

relacionem sem centralidade. Para o autor colombiano, “no hay algo así como „la‟ 

colonialidade, dotada de una misma racionalidad en todas sus manifestaciones, 

racionalidad que se daría básicamente en el nivel de la explotación etno-racial del 

trabajo en una escala planetaria” (CASTRO-GÓMEZ, 2012, p. 220). 

Como nos aponta Castro-Gómez (2005, p. 186): 

 
[...] a tarefa de uma teoria crítica da sociedade é, então, tornar visíveis os 
novos mecanismos de produção das diferenças em tempos de 
globalização. Para o caso latino-americano, o desafio maior reside numa 



 

“descolonização” das ciências sociais e da filosofia. E ainda que este não 
seja um programa novo entre nós, do que se trata agora é de livrar-nos de 
toda uma série de categorias binárias com as quais trabalharam no 

passado: as teorias da dependência e as filosofias da libertação 
(colonizador versus colonizado, centro versus periferia, Europa versus 
América Latina, desenvolvimento versus subdesenvolvimento, opressor 
versus oprimido, etc.), entendendo que já não seja possível conceitualizar 

as novas configurações do poder com ajuda desse instrumental teórico. 
Deste ponto de vista, as novas agendas dos estudos pós-coloniais 
poderiam contribuir para revitalizar a tradição da teoria crítica em nosso 
meio. 

 

Desta forma, a noção de colonialidade do poder se relacionando com a 

colonialidade do saber é de uma importância fulcral nas análises que estão sendo 

construídas neste texto. Mas, especificamente, para pensar as problematizações 

necessárias na noção de subjetividade na Psicologia, a noção de colonialidade do 

ser apresenta considerações valiosas. 

 

3. A COLONIALIDADE DO SER 

 

Dentre os principais expoentes das Teorias Pós-Coloniais, destaca-se o 

pensador mexicano Nelson Maldonado-Torres. Este oferece uma grande 

contribuição ao desenvolvimento desse sistema de pensamento, quando organiza o 

processo histórico e epistemológico da noção de colonialidade do ser. O conceito de 

colonialidade, desenvolvido por Maldonado-Torres (2007) contribui para a análise da 

crítica pós-colonial e para o entendimento de quais transformações sociais e 

econômicas (FERREIRA, 2007) Psicologia pode se voltar para desenvolver a noção 

de subjetividade. O autor destaca que com a emergência das relações colonialistas, 

novas formas de relações de trabalho, novas formas conhecimentos e 

principalmente novas formas de relações interpessoais foram suscitadas. Destaca 

ainda que mesmo com a supressão históricas das relações colonialistas, essas 

“novas formas” permaneceram presentes como herança nas sociedades que se 

sucederam. Assim, 

 
Colonialismo denota una relación política y económica, en la cual la     
soberanía de un pueblo reside em el poder de outro pueblo o nación, lo 
que constituye a tal nación em un imperio. Distinto de esta idea, la 
colonialidad se refiere a un patrón de poder que emergió como resultado 
del colonialismo moderno, pero que em vez de estar limitado a una relación 
formal de poder entre dos pueblos o naciones, más bien se refiere a la 



 

forma como el trabajo, el conocimiento, la autoridad y las relaciones 
intersubjetivas se articulan entre sí, através del mercado capitalista mundial 
y de la idea de raza (MALDONADO-TORRES, 2007, p.127). 

 
 

Maldonado-Torres (2007) destaca deste modo que a colonialidade se 

processa ainda no cotidiano das relações sociais contemporâneas, embora tenha 

sido engendrada no período do colonialismo. O autor, assim como Castro-Gómez 

(2012), destaca a articulação entre os conceitos de colonialidade do poder, do saber 

e do ser. Para Maldonado-Torres (2007), a colonialidade do poder diz respeito 

corresponde a inter-relação entre formas modernas de exploração e dominação; já a 

colonialidade do saber serve para analisar como o conjunto das epistemologias e da 

produção de conhecimento na tradição europeia reproduzem os regimes de 

pensamento colonial; por sua vez, colonialidade do ser se refere, então, à 

experiência vivida da colonização e seu impacto na linguagem e na construção da 

subjetividade.  

Nesse sentido, Maldonado-Torres (2007, p. 130) destaca que “el 

surgimiento del concepto „colonialidad del ser‟ responde, pues, a la necesidad de 

aclarar la pregunta sobre los efectos de la colonialidad en la experiencia vivida, y no 

sólo en la mente de sujetos subalternos”. Necessidade essa que coaduna com os 

objetivos da Psicologia e suas investigações sobre a subjetividade. 

O pensador mexicano faz uma análise apurada das formulações sobre o 

“ser” na tradição filosófica europeia. Em destaque, analisa a contribuição de 

Descartes para a racionalidade moderna e articula a formulação cartesiana sobre o 

ser sob a pergunta do que é ignorado por Descartes e pela racionalidade moderna 

europeia. Maldonado-Torres (2007) afirma que a máxima cartesiana “Cogito ergo 

sum”, ou seja, “Penso, logo sou” é a base epistemológica do paradigma da 

modernidade destacando uma “complexidade não reconhecida da formulação 

cartesiana”. 

 
[…] del “yo pienso, luego soy” somos llevados a la noción más  compleja, 
pero a la vez más precisa, histórica y filosoficamente: “yo pienso (outros no 
piensan o no piensan adecuadamente), luego soy (outros no son, están 
desprovistos de ser, no deben existir o son dispensables) […] En el 
contexto de un paradigma que privilegia el conocimiento, la descalificación 
epistémica se convierte em un instrumento privilegiado de la negación 
ontológica o de la sub-alterización” (MALDONADO -TORRES, 2007, p.144-
145). 



 

 
Nesse sentido, pensar a subjetividade, enquanto uma construção social 

requer apontara colonialidade do ser e demarcação da inferiorização dos outros da 

racionalidade europeia: negros, índios, mulheres, etc. Como entender as relações de 

poder e o processo de subjetivação desses sujeitos é uma das tarefas da Psicologia 

na contemporaneidade. Segundo Maldonado-Torres (2007, p. 136) “la actitud 

imperial promueve una actitud fundamentalmente genocida con respecto a sujetos 

colonizados y racializados. Ella se encarga de identifi car a sujetos coloniales y 

racializados como dispensables”. 

Maldonado-Torres (2007) vai além e organiza três grandes contribuições 

que a noção de colonialidade do ser evoca nas Ciências Humanas e Sociais, todas 

elas, contribuições que apontam para a necessidade de um novo e urgente projeto 

de uma Psicologia construída para compreender as dinâmicas de subjetivação na 

sociedade brasileira: 

[…] lo que veo como tres contribuciones a la forma de entender la 
colonialidad y la categoría de raza: 1) entender la idea de raza y la 
certidumbre sobre la misma como una expresión de un escepticismo 
misantrópico más fundamental; 2) relacionar ese escepticismo, la idea de 
raza y la colonialidad con la naturalización de la no-ética de la guerra; y 3) 
explicar la vinculación intrínseca entre raza y género en la modernidad, en 
relación con esa noética y su naturalización. La experiencia vivida de 
sujetos racializados está profundamente marcada por el encuentro 
constante con el escepticismo misantrópico y con sus expresiones en la 
violencia, la violación corporal y la muerte. Su lenguaje también está, de 
esa forma, altamente infl uenciado por la experiencia del mundo como un 
campo de batalla, en el cual ellos/as aparecen como vencidos de forma a 
priori y permanente (MALDONADO-TORRES, 2007, p. 140). 

 

 Desta forma, a critica à colonialidade é direcionada para um “discurso 

y práctica que simultáneamente predica la inferioridad natural de sujeitos y la 

colonización de la naturaleza” (MALDONADO-TORRES, 2007, p. 135). Pensar uma 

Psicologia é tomar como compromisso científico e social a perspectiva descolonial 

de desnaturalização das ideais eurocêntricas e racistas, presentes na sociedade 

brasileira como heranças coloniais, que classificam e inferiorizam diferenças 

culturais com propósito manter a exploração. 

 

 

 



 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Essa breve seção do presente ensaio funciona muito mais como espaço 

de reflexão, a guisa de algumas considerações finais. A emergência das Teorias 

Pós-coloniais abre luz sobre a pesquisa em Psicologia, em especial sobre a análise 

da noção de subjetividade. 

No que se refere às contribuições da Teoria Pós-colonial, pensar o Brasil 

nesta ótica fornece um parâmetro de análise de formações discursivas que nenhum 

outro da filosofia europeia poderia. Entender o sujeito “brasileiro”, a partir de suas 

heranças coloniais e a partir da concepção da colonialidade do saber, do poder e do 

ser, abre novos horizontes para discutir ética, diversidade, subjetivação, identidade e 

liberdade. 

Este ensaio se configurou muito mais como uma “busca” de diálogos 

com os autores citados e com os leitores sobre essa intencionalidade teórica, do que 

o estabelecimento de bases fixas de pensamento sobre uma Psicologia Descolonial. 

O texto funciona como um convite aos pesquisadores em Psicologia, nas suas 

diversas áreas, a pensar e criticar a perspectiva pós-colonial que lança luz sobre os 

sujeitos de pesquisa e objetos de estudo. As noções de colonialidade do saber, do 

poder e, especialmente, do ser é uma convocação que as Ciências Sociais e a 

Filosofia fazem à Psicologia, no intuito desta incorporar em seus estudos tais 

preocupações analíticas. 
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LINGUAGEM RACIAL PRECEDIDA DA LINGUAGEM COLONIAL: 

Um olhar subversivo sobre o outro diferente. 
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Resumo: A colonialidade é um fenômeno que precedeu do 

processo da colonização em alguns continentes, como o africano, 
asiático, americano e australiano, e que até os dias atuais deixou 
marcas visíveis e invisíveis na gramática cultural desses territórios, 
isto é, na forma de enxergar o mundo e na linguagem destes 
sujeitos. Este é um trabalho em andamento que tem como propósito 
entender como a linguagem colonial se torna meio estratégico de 
certos grupos para inferiorizar a imagem da integridade do sujeito 
diferente, com finalidade de expandir os interesses políticos e 
econômicos. Assim sendo, compreendemos que é através da 
linguagem que a disseminação e assimilação de saberes coloniais 
se instalam, através de sentidos objetivos e subjetivos entre 
indivíduos ou grupos, a partir das relações ou interações 
comunicativas hierarquizadas e ordenadas.  

Palavras-chave: Linguagem. Colonialidade. Sujeito-outro.  

Racialismo. 

Abstract: Colonialism is a phenomenon that preceded the process 

of colonization in some continents, such as the African, Asian, 
American and Australian, and which until today has left visible and 
invisible marks in the cultural grammar of these territories, that is, in 
the form of To see the world and the language of these 
subjects. This is a work in progress that aims to understand how 
colonial language becomes a strategic means for certain groups to 
undermine the image of the integrity of the different subject in order 
to expand political and economic interests. Thus, we understand 
that it is through language that the dissemination and assimilation of 
colonial knowledge are established, through objective and subjective 
meanings between individuals or groups, from hierarchical and 
orderly relations or interactions. 
 
Keywords: Language. Coloniality. Subject-other. Racialism. 
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1. INTRODUÇÃO 

 Nesta primeira parte, buscamos compreender os diversos conceitos 

de „linguagem‟ como um fenômeno complexo. Compreender a linguagem é, todavia, 

empreender um processo complexo de códigos de sentido. Para isso achamos 

necessário questionar neste artigo: O que é a linguagem? Como ela emana no seio 

dos indivíduos e para que sirva? Acreditamos que martelar em pedras duras em 

busca de atender as questões acima levantadas nos ajudará a dar um passo no que 

toca a nossa preocupação com a temática- “linguagem racial, precedido pela 

linguagem colonial”, uma vez que esses dois elementos parecem estarem sempre 

relacionados quando o assunto é „colonização‟. Para Vera Aguiar (2004, p.11) existe 

diferentes linguagens de que dispomos verbais e não verbais, que precisamos 

pensar que eles existem para que possamos nos comunicar.  

 A língua humana é, no entanto, uma parte destas diversas linguagens 

que podemos encontrar no universo. Assim, entender a amplitude da linguagem 

como um todo é, na verdade, apreender a dimensão da sua importância no processo 

de interação ou comunicação entre indivíduos ou grupos que pertencem ou não os 

mesmos espaços de relação. É partir de Stuart Hall (2016, p. 17) que buscamos 

definir a linguagem como sendo o meio privilegiado pelo qual „damos sentido‟ às 

coisas, onde o significado é produzido e intercambiado.  

 Acreditamos que é da linguagem que as pessoas dão vida aos seus 

mundos através de relações partilhados de sentidos, assim sendo, é da linguagem 

que existe a vida entre os sentidos dados. Imaginar que cada indivíduo tivesse a sua 

própria língua seria o fim do mundo ou o começo do fim das relações comunicativas. 

O mesmo aconteceria se cada mundo individual tivesse um único sentido das 

coisas. A linguagem é um meio, podemos assim dizer, que revolucionou as relações 

humanas.  É a partir da linguagem que hoje trocamos impressões com as outras 

pessoas, nos comunicamos, nos interagimos, rimos, brincamos, cantamos, 

dançamos, pulamos e, etc. E também através dela que brigamos, sofremos, 

choramos nos aborrecemos e gritamos de fúria. A linguagem é esse campo amplo 

de sentido complexo.  



 

É partir deste viés que buscamos entender a linguagem colonial1 que, 

por sua vez, é apresentada pelo colonizador como um conjunto de novos habitus de 

realização, o qual o sujeito colonizado pode empreender de forma consciente ou 

não. Todavia, isso nos leva a entender o que precisamos de fato elaborar enquanto 

questão essencial para analisar essa relação entre o colonizador e o sujeito-outro é, 

portanto, como se dá esse processo de assimilação da linguagem colonial? E como 

o sujeito-outro se torna cada vez mais assimilado ao ponto de naturalizar a 

linguagem colonial como oficial? Ao respondermos essas duas questões 

entenderemos a gramática linguística do colonizador.  Outrora, nos vimos submissos 

numa relação econômica e política com países cujos interesses diplomáticos se 

resumiam numa epistemologia centrada no ego conquistador e no seu ego 

dominador (centrado no sujeito egocêntrico) o que herdamos até os dias atuais.  

 Segundo Nelson Maldonado-Torres no seu artigo chamado,„Sobre a 

colonialidade do ser: contribuições ao desenvolvimento de um conceito.  Ele destaca 

três pontos essências de acordo com o trabalho de Dussel, Gordon, Quijano e 

Wynter. Em que, o primeiro, busca entender a ideia de raça e a certeza sobre a 

mesma como uma expressão céptica e fundamental. Doutro lado, relaciona esse 

cepticismo a ideia de raça e a colonialidade com a naturalização da não ética da 

guerra como algo essencial. Ele termina explicando que a vinculação intrínseca 

entre a raça e gênero na modernidade, em relação com essa ideia de não ética e 

sua naturalização torna a experiência deste sujeito-outro submisso a uma natureza 

humana sempre inferior- o que é na verdade uma construção linguística da 

gramática colonial. Para isso, é importante descrevermos, por exemplo, a realidade 

portuguesa e francesa que através de um discurso disfarçado de ajudar as colônias,  

 
 

                                                 
1
 Linguagem colonial: entendemos como linguagem colonial, aquelas herdadas pelos países 

colonizados a partir do processo relacional com o seu colonizador. Essa linguagem é dada 
através de relações complexas de „habitus‟(conceito apropriado pelo pesquisador Pierre 
Bourdieu, para ele (2008, p.24)  “todo ato de fala e, de um modo geral, toda ação é uma 
conjuntura, um encontro de séries causais independentes: de um lado, as disposições, 
socialmente modeladas, do habitus linguístico, que implicam uma certa propensão a falar e a 
dizer coisas determinadas[...] do outro, as estruturas do mercado linguístico, que se impõem 
como um sistema de sanções e de censuras específicas.”)  impostas ou não pelo 
colonizador, cujo objetivo principal é a assimilação do mesmo. 



 

 
 
Justificavam suas presenças nesses territórios [...] em especial no que 
tange a reforçar a retórica da tolerância racial e apresentar-se perante a 
ONU como uma nação unitária e plurirracial por excelência, que envolvia 
organicamente as populações e os territórios ultramarinos. Doutro lado, a 
França através de uma nova doutrina propõe uma equivalência entre 
colonização e civilização. (VILLEN: 2013, p.26-27) 

 
 Ou seja, esse sujeito euro-centrado se vê no poder paterno de melhor 

administrador ou cuidar dos seus filhos nas colônias.  O que era na verdade uma 

linguagem colonial, interesse político e econômico se tornaria um bem necessário e 

humanitário para os povos selvagens ou não civilizados nas colônias.  Portanto, é a 

partir da ordem da linguagem colonial que buscaremos empreender o processo de 

construção desta relação. 

 

2. MENOS QUE UM „FONEMA‟ É UM SISTEMA GRAMATICAL ALHEIO 

 

 A experiência da colonização em certos países da África, América e 

Ásia tornou a relação entre o colonizador e o colonizado cada vez mais análoga no 

que toca a gramática das relações i ou instituições. Essa relação que antes estava 

barganhada nas relações econômicas e políticas apriori, posteriormente, passaram a 

ter outros interesses que deixava de envolver só os bens econômicos- como café, 

ouro, pimenta e escravos. Assim sendo, veremos que a necessidade de transformar 

o sujeito-outro  em um novo homem se apresentava como o objetivo sine qua non 

para colonizador. Esse novo homem da dimensão moderna e não da liberdade da 

sua casta de submundo e inferior, que precisa ainda de seu pai para orientá-lo. 

Como destaca também Franz Fanon (2005, p.58) que, a sociedade colonizada não é 

apenas descrita como uma sociedade sem valores. O indígena é declarado 

impermeável à ética. A ausência de valores, e também de negação de valores. 

 Todavia, notaremos que a gramática cultural do colonizador torna-se 

uma referência na colônia através de conflitos e obrigação constante com o sujeito-

outro. E para que o sujeito-outro não usasse mais a sua gramática cultural, eles a 

partir do poder de força que exerciam ou detinham nas colônias mesmo sendo a 

minoria, tornaram durante o processo de colonização a gramática cultural colonial 



 

como um princípio de salvação dos sujeitos colonizados. Assim afirma Fanon no seu 

livro „Os condenados da terra‟ que, o mundo colonizado é dividido em dois, ou seja: 

 
Como vemos, o intermediário do poder utiliza uma linguagem de pura 
violência. O intermediário não alivia a opressão, não disfarça a dominação. 
A cidade do colono é uma cidade sólida, toda de pedra e ferro. É uma 
cidade iluminada, asfaltada, onde as latas de lixo transbordam sempre de 
restos desconhecidos, nunca vistos, nem mesmo sonhados. Enquanto que, 
continua Fanon, a cidade do colonizado [sujeito-outro] é uma cidade 
faminta, esfomeada de pão, de carne, de sapatos, de carvão, de luz. A 
cidade do colonizado é uma cidade agachada, uma cidade de joelhos, uma 
cidade prostrada. Esse mundo compartimentado, esse mundo cortado em 
dois é habitado por espécies diferentes. (FANON: 2005, p.55-56) 

 
 Quem não falasse ou não se comportasse de acordo com a gramática 

cultural deles não teria como se tornar igual a eles e nem teria ter acesso a esse 

„milagre interno e externo‟ do que é sentir, respirar e viver o mundo do colonizador.  

Ou seja, para assimilar a cultura do opressor, reforça Fanon (2005, p.66), e nele 

aventurar-se, o colonizado teve de apresentar garantias. Entre outras coisas, teve de 

fazer suas as formas de pensamento da burguesia colonial. 

 O colonizador criou mecanismos através de relação de forças na 

colônia para impingir (usando normas e regras de salvação) isto é, trocando os 

nomes dos reis através de novos rituais, implementando novas regras e novas 

instituições que absolvessem as suas demandas. Que, para Fanon (2005, p.67) isto 

vai ser visível a partir da introdução das noções de disciplina, especialidade, de área 

de saberes especiais nas colônias, tudo em prol de uma cura ética e moral do sujeito 

colonizado no novo mundo. Esse princípio vai se apresentar na linguagem 

colonizador no que cerne o seu modo de ver mundo, ou seja, através dos preceitos 

e preconceitos sobre o seu mundo e realidade conflituoso com o mundo do outro- 

que na verdade é tudo do seu próprio mundo. Como destaca Villen (2013, p. 33) que 

a verdadeira contestação do sistema de colonização do Ocidente- considerado na 

sua totalidade e como fenômeno exclusivamente de exploração que implica 

aspectos políticos, econômicos e culturais de dominação.  

 Com o boom da revolução industrial e a francesa, o discurso da 

modernidade ganha uma grande importância na sociedade europeia, porém 

restrições nas colônias. Doutro lado, o crescimento da industrialização nos países 

colonizadores demandou mercados externos para consumo. Assim sendo, as 



 

colônias não serviriam somente como terras de exploração, mas também de 

„consumidores‟. Para isso, era necessidade a expansão mercado e criar novas 

estratégias de administrativa nas colônias. O que possibilitou na descolonização de 

várias terras. Mas após a libertação e, posteriormente, através de conflitos diretos 

(como na África) as colônias adquiriram como herança a gramática cultural colonial 

que perpetuou nos dias atuais em muitos países como Angola, Brasil, Congo, Guiné-

Bissau, Nigéria e, etc.  

 Os países colonizados adotaram a linguagem do colonizador como a 

língua oficial nos próprios países como forma de criar um elo entre os diferentes 

grupos étnicos (mesmo aqueles que já tinham a língua crioulo 2  como a língua 

popularmente mais falada, porém pela ausência de aparatos registrados, quadros 

que poderiam construir ou sistematizar a língua crioula, e pela emergência da 

invenção do Estado-nação decidiram herdar o sistema colonial como a língua 

legítima, como é o caso da Guiné-Bissau, Cabo-Verde e outros países).  Assim 

sendo, encontramos, tanto, na África como nas Americanas, países cujas línguas 

reconhecidas mundialmente são as línguas dos colonizadores. É a partir da língua 

oficial do colonizador reconhecida que, por sua vez, pretendemos trabalhar a 

linguagem da colonialidade no que tange a questão racial. 

 

3. PRODUÇÃO E REPRODUÇÃO DA LINGUAGEM COLONIAL 

 

 Como explicar que a colonização teve uma linguagem, quando muitos 

ainda desconhecem os precedentes da realização desta atividade cruel. Será que 

eles entenderão a linguagem utilizada na época? Ainda mais de alguém que nem se 

quer nasceu e nem foi pensado neste período? Essas e outras perguntas, portanto,  

deixou-nos muito pensativos no momento de sentar e começar a escrever esse 

texto. Mas, ao mesmo tempo em que fomos refletindo nelas, de todo modo, deu-nos 

forças para escrever porque mais do que viver a experiência da colonização é, no 

entanto, difícil não ter vivido e ser todo momento lembrado pelo espectro de uma 

experiência que de fato você não viveu.  

                                                 
2
 Crioulo: designada as línguas cujas emanam da mistura entre duas línguas diferentes ou 

sofrem influencias de duas línguas diferentes. 



 

Acreditamos na possibilidade de articular para melhor debruçar 

teoricamente sobre essa eficácia da linguagem colonial que, na verdade, 

designaremos como colonialidade. O conceito colonialidade, aqui usado, é um termo 

usado no texto de Maldonado-Torres para descrever um conjunto de comportamento 

herdado durante o processo relacional entre o colonizador e colonizado. Pois, ele 

entende que existe uma distinção entre a noção de colonialismo e colonialidade. A 

colonização é, para ele, um sistema que denota uma relação política e econômica, 

na qual a soberania de um povo reside no poder do outro povo ou nação, enquanto 

que a colonialidade se refere a um padrão de poder que emergiu como resultado do 

colonialismo moderno, mas que em vez de estar limitado a uma relação formal de 

poder entre dois povos ou nações, melhor se refere a forma como o trabalho, o 

conhecimento, a autoridade e as relações intersubjetivas que se articulam entre si, 

através do mercado capitalista mundial. É, todavia, a partir do conceito de 

colonialidade que buscaremos empreender a partir do seu processo de 

funcionamento vista através da gramática cultural da linguagem colonial. Não 

negamos aqui uma relação entre os grupos de tal razão que analisamos a 

construção da linguagem colonial não de forma isolada, porém através de 

estratégias de comunicação com esse sujeito-outro.  

A desconstrução da gramática é, assim, uma maneira de entender essa 

linguagem como algo construído e não natural. No âmbito destas ideias 

Bourdieu (2008) afirma que, todo ato de fala e, de um modo geral, toda ação é uma 

conjuntura, um encontro de séries independentes, de um lado, as disposições, 

socialmente modeladas, do habitus linguístico, que implicam uma certa propensão a 

falar e a dizer determinas coisas e, doutro lado, as estruturas do mercado linguístico, 

que se impõem como um sistema de sanções e de censuras especificas. O que 

implica que a relação entre os colonizadores e as colônias foi estabelecida a partir 

de habitus linguísticos que, por sua vez, eram determinados pelo mercado linguístico 

colonial, isto é, de forma consciente ou não. 

 O que colonizador falava ou deixava de falar, a maneira de vestir, 

andar, pensar não era uma simples linguagem. Mas, uma forma de linguagem de 

mundo resultado dos princípios da gramática cultural do seu grupo. É a partir dessa 

linguagem que se vai propagar nas colônias as políticas de assimilação da 



 

gramática cultural deles. Para isso, adianta Pierre Bourdieu (2008) que, há 

primeiramente o valor distintivo, que resulta do relacionamento operado pelos 

locutores, consciente ou inconscientemente, entre os produtos linguísticos oferecido 

por um locutor socialmente caracterizado e os produtos simultaneamente propostos 

num espaço social determinado.  

 Essa relação e distinção entre os grupos tornou a gramática cultural 

de ambos um espaço de conflito constante no processo de interação (tanto no 

concreto como no silêncio, cujas razões latentes são visíveis espacialmente ou 

temporalmente). Uma vez que, a apreensão do diferente se baseará na força 

existente entre os grupos. Então, como explicar a colonização na África, nas 

Américas e na Ásia, uma vez que eles detinham de forças maiores por serem a 

maioria. Isso se explica através do processo de assimilação da gramática cultural do 

colonizador durante século, como forma de criar estratégias de dominação mais 

fortes nas colônias.  

 A linguagem do colonizador passou a ser o veículo de encontro com a 

civilização. O ocidente trouxe a sua gramática cultural e trocou as normas nominais, 

adjetivais e adverbiais do sujeito outro. Alterando os nomes dos líderes políticos, 

religiosos, do povo colonizado como um todo. Como forma de tornar mais próximo 

ao mundo deles. Essa distinção aparece na relação entre o colonizador e 

colonizado. 

 

4. ASSIMILAÇÃO DA LINGUAGEM RACIAL 

 

Como abordar essa temática pleno um período subversivo de conquistas 

e entendimento objetivo e subjetivo da linguagem racial nas relações sociais? 

Acreditamos que mais do que empreender o momento que vivemos hoje é, portanto, 

importante analisar como esses discursos assimilados se tornaram não só pauta de 

discussão social como também política em sociedades cujas heranças colônias 

separaram o sentido da humanidade por meio da melanina que as pessoas obtêm 

socialmente. Para tanto, entender que a assimilação da gramática cultural do 

colonizador tornou os dicionários de representação com um modelo próprio é, 



 

todavia uma prioridade nas sociedades colonizadas. O que, por sua vez, violentava 

a diversidade existente nas comunidades colônias.  

 Isso se deu a partir de modelos exigentes e únicos do discurso de 

como, onde e porque deve ser representado esse sujeito civilizado. Portanto, um 

momento de saturação e, concomitantemente, de separação acontece nas ex-

colônias. A crise representacional ganha uma proporção elevadíssima ao ponto de 

violentar os sujeitos à margem do modelo colonizador. Assim, destaca Stuart Hall 

(2016, p. 31) que, representação significa utilizar a linguagem para, inteligivelmente, 

expressar algo sobre o mundo ou representá-lo a outras pessoas. Mas, não é o que 

tem acontecido após a independência e a fundação das novas republicas em África 

e nas Américas por exemplo. A mesma doença colonial concernente à linguagem 

racial tem sido cada vez mais representada de forma positiva nas sociedades assim 

chamadas modernas. Sendo a linguagem esse sistema organizacional de sentido 

entre grupos, infelizmente, o sentido oficial ou legítimo tem abafado os outros 

sentidos „subalternos‟.  

 Essa construção de unidade africana pela cor da pele que 

assimilamos através da linguagem do colonizador tornou o debate entre certos 

grupos cada vez mais determinada pela questão racial e essencialista.  

Despercebemos o sentido de nós humano e assimilamos o conteúdo da diferença 

como não só uma linguagem teórica, mas também como linguagem prática. Quando 

criamos instituições governamentais ou não para pensar a questão da raça de um 

conjunto de povos, cujos hábitos e costumes são antagônicos que implicam uma 

classificação complexa e diversificada. Ora, quando a cor se torna denominador 

comum na relação entre os humano pode-se, no entanto, declarar perante a corte 

mundial a crise humanitária. Mas, agora a questão que colocamos é o seguinte: 

como chegamos até esse ponto? Por que ainda estamos perante o século XXI 

discutindo a questão racial? Acreditamos que a resposta é muito simples, mas a sua 

explicação como um todo é complexa. Estamos perante o século atual tratando a 

questão racial, porque nunca chegamos a resolver os elementos essências, como, a 

colonialidade do ser, do saber e do poder entre os sujeitos, ou seja, nós nunca 

fizemos o exercício itinerário do giro „descolonial‟. Isso se denota a partir das duas 

formas de representação do sujeito como vai destacar o pesquisador Jamaicano 



 

Stuart Hall. Para ele (2016, p.34) existem dois processos de representação, tais 

como, enquanto o sistema pelo qual toda ordem de objetos, sujeitos e 

acontecimentos é correlacionada a um conjunto de conceitos ou representações 

mentais que nós carregamos. E, doutro lado, pela organização ou classificação 

desses conceitos no mundo. Ou seja, há séculos que a linguagem como forma de 

representação, por meio de forças linguísticas, entre grupos diferentes ou não tem 

se apresentado como um meio de disputa e que a eficácia desta não se deu de 

forma horizontal. A relação entre os colonizadores e colonizados nunca foi 

reconhecido a partir da aceitação do outro enquanto diferente. Assim sendo, 

doravante, entendemos que a linguagem é representação. Representar é utilizar a 

gramática cultural independentemente do grupo. Cada grupo tem uma gramática 

linguística própria que não torna nenhuma linguagem superior ou inferior, mas sim, 

deixa as gramáticas sociais ainda mais ricas quando apreendidas e comparadas 

com outras. Entender cada gramática cultural é, portanto, obter a linguagem de cada 

um sem, portanto, desconsiderar o etnocentrismo que existe em nós e respeitar à 

difere. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Concluímos que a linguagem colonial e linguagem racial são dois 

conceitos que não podem ser analisados de forma separada no contexto dos países 

colonizados. Por isso é que buscamos entendê-las concomitantemente na África, 

América e Ásia como um processo de construção que envolveram relações de ser, 

saber e poder. Ou seja, é através da gramática colonial que os africanos, asiáticos, 

americanos foram conceituados e classificados a partir da perspectiva do 

colonizador. Classificações essas que, até os dias atuais, deixaram marcas visíveis 

e invisíveis nas ex-colônias na forma de enxergar o mundo. 
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A NOÇÃO DE TRABALHO E DE EXPLORAÇÃO EM PERSPECTIVA: 

olhares governamentais e de trabalhadores sobre a escravidão contemporânea 

 

 

RESUMO 
Aborda-se aqui alguns aspectos da relação do trabalhador com o seu trabalho, 

tomando como base empírica duas fontes de dados: relatos de trabalhadores 
maranhenses submetidos ao trabalho forçado (categoria nativa), e material midiático 
produzido e divulgado pelo Ministério do Trabalho em relação à campanha de 

combate ao trabalho escravo contemporâneo (categoria analítico-política). Analisa-

se à luz da colonialidade-descolonialidade um conjunto de divergências na 

compreensão do fenômeno em foco, ao se considerar os aspectos legais e 
históricos no seu desenvolvimento conceitual, em comparação com as vivências 
concretas que compõem a percepção dos sujeitos submetidos a tais condições 
violadoras de sua dignidade.  
 

Palavras-chave: Trabalho; Dignidade humana; Escravidão contemporânea.  

 

ABSTRACT 
Here are some aspects of the worker's relationship with his work, based on 
two empirical data sources: reports of Maranhão workers subjected to forced 
labor (native category), and media material produced and disseminated by the 
Ministry of Labor in Relation to the campaign against contemporary slave 
labor (analytical-political category). We analyze in the light of coloniality-
decoloniality a set of divergences in the understanding of the phenomena in 
focus, when considering the legal and historical aspects in its conceptual 
development, in comparison with the concrete experiences that make up the 
perception of the subjects submitted to such violating conditions Of their 
dignity. 
 

Keywords: Work; Human dignity; Contemporary Slavery. 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. INTRODUÇÃO 

 A diversidade de concepções, olhares e formas de identificação do que seja 

trabalho, bem como as consequências práticas de tal variabilidade, coloca-nos um 

grande desafio ao abordar o tema.  

 A princípio pareceu-nos necessário revisitar teorias sociológicas que 

conceituam e analisam o papel do trabalho na trama social. No entanto, para os 

limites da discussão presente, interessa-nos expor alguns aspectos da variabilidade 

na compreensão do que seja trabalho e suas fronteiras com o reconhecimento da 

dignidade humana para dois recortes sociais diferenciados, ao mesmo tempo 

fortemente implicados com a temática: os órgãos governamentais, a exemplo do 

Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), e os trabalhadores resgatados do 

chamado trabalho escravo contemporâneo.  

 Para os primeiros, cabe a defesa e controle da legalidade referente ao 

mundo do trabalho, através de campanhas e fiscalizações. Para os 

trabalhadores, a relação com o trabalho ganha conotações múltiplas, que 

atravessam questões como a honra, a sobrevivência, a luta contra a 

precariedade extrema e o cálculo de riscos. 

 Chama-nos atenção as divergências existentes entre as duas 

camadas sociais escolhidas, envolvidas na reflexão sobre trabalho e 

exploração do mesmo. Dito de outro modo, importa-nos aqui refletir sobre 

esses distanciamentos compreensivos, suas origens e possibilidades 

explicativas, bem como o impacto da divergência sobre a vida dos 

trabalhadores.  

 Entendemos que um resgate histórico relativo ao desenvolvimento do 

conceito de Trabalho escravo contemporâneo torna-se importante, posto que 

é a partir dele que os órgãos governamentais pautam ações de proteção ao 

trabalhador. De outra via, a análise dos relatos de trabalhadores e familiares 

ameaçados ou atingidos pela violação da dignidade humana no trabalho, 

aponta para como a imagem de si mesmos e do trabalho, desenvolvidas em 

suas vivências, marcam a maneira como lidam com os dilemas do trabalho e 



 

da sobrevivência. Nos mesmos relatos, identificamos pistas que sinalizam 

para como a vulnerabilidade  a que estão submetidos os trabalhadores e 

suas famílias, os atravessa por inteiro, de modo que a construção da 

percepção e de conceitos sobre a realidade, a construção de si mesmo e o 

exercício da escolha tornam-se assuntos dignos de uma reflexão mais 

profunda. 

 Neste ponto, a abordagem da colonialidade do saber, do poder e do 

ser é considerada por nós como de extrema relevância para orientar 

reflexões aqui iniciadas. De forma articulada, algumas abordagens teóricas 

acerca dos processos de socialização permitem compreender a experiência 

vivida, marcada pela colonialidade. 

  

 

2. CONCEITUANDO O TRABALHO ESCRAVO CONTEMPORÂNEO 

 Há muitas nomenclaturas existentes para designar o trabalho cujas 

condições não correspondem ao que em determinado período histórico é 

compreendido como aceitável. Entre as categorias locais e outras de ampla 

divulgação científica e política, alguns exemplos são trabalho degradante, 

trabalho forçado, servidão contemporânea, trabalho análogo à escravidão e 

trabalho escravo contemporâneo, este se distinguindo da escravidão vigente 

durante o período do Brasil-colônia.  

  

 

 Segundo Moura (2016, p. 85): 

O trabalho escravo contemporâneo é datado no Brasil. A chamada 
escravidão contemporânea torna-se visível no Brasil ao final da 
década de 60, momento em que o país vivia o início de seu milagre 
econômico e a região amazônica torna-se alvo de vultosos projetos 
de infraestrutura, visando a implantação de empreendimentos 
econômicos assentados na utilização predatória dos recursos 
naturais e da força de trabalho.  

 



 

 Do ponto de vista jurídico, o debate sobre a exploração do trabalho se 

articula à implementação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 

1948, como uma norma comum a ser alcançada por todos os povos e 

nações. A Organização das Nações Unidas - ONU estabeleceu, pela primeira 

vez, a proteção universal dos direitos humanos e nela proibiu a escravidão 

(art. 4o), bem como a sujeição de qualquer pessoa à tortura, penas ou 

tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes (art. 5º). 

 Também a Organização Internacional para o Trabalho - OIT, desde 

1930, vem promovendo convenções e compromisso internacionais de 

combate ao trabalho escravo (ONU, 2016, p.03). A discussão no campo 

internacional permite tanto perceber significativa variação quanto à realidade 

da exploração do trabalho em diferentes países, quanto o esforço de 

unificação da pauta, ou, dito de outro modo, de universalização do modo de 

compreender as relações de trabalho. 

 De acordo com a ONG Repórter Brasil, em relatório solicitado pela 

Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo – CONATRAE, e de 

acordo com o Código Penal Brasileiro, o trabalho escravo contemporâneo 

caracteriza-se pela jornada exaustiva, condições degradantes de trabalho e 

restrição da locomoção em função de endividamento com o empregador. 

Órgãos como OIT e ONU reconhecem como legal a concepção brasileira 

para o tema (MOURA, 2016, p.87). 

 Dessa forma, compreende-se com base em quais diretrizes o 

Ministério do Trabalho e Emprego orienta suas ações de combate à 

escravidão contemporânea, através especialmente da fiscalização a partir de 

denúncias e de campanhas de conscientização da realidade em questão. 

  

3. VIDA, SOCIALIZAÇÃO E TRABALHO 

 Um aspecto caracteriza a relação do trabalhador com a escravidão 

contemporânea: trata-se de uma experiência orientada pela “precisão”, termo 



 

utilizado por diversos trabalhadores maranhenses para designar a vida 

precária e a perda da dignidade humana (MOURA, 2016, p. 135).  

 Consideramos importante refletir sobre o processo de socialização de 

trabalhadores submetidos a profunda vulnerabilidade socioeconômica, de 

modo a buscar compreender como se dá a elaboração de percepções sobre 

a experiência vivida e a possibilidade de tomada de decisões ante tão dura 

realidade. Para tanto, tomemos como base algumas análises elaboradas por 

Erving Goffman, ao estudar o impacto das interações cotidianas na formação 

das nossas representações e atitudes. 

 Goffman tem como principal tema sociológico no início de sua carreira, 

posteriormente articulando-o com outras formas de tratar o problema, a 

constituição da imagem de si que os indivíduos constroem e transmitem nas 

interações, e sua relação com a situação envolvida. 

 Há interações de caráter passageiro, como quando é estabelecida 

uma conversa entre pessoas numa sala de espera de um consultório médico, 

por exemplo, e outras que tendem a ser freqüentes, como as interações 

familiares e profissionais. Todas elas implicam algum nível de vínculo, em 

que, como uma espécie de contrato, estão implícitas regras quanto às formas 

de tratar e os limites da intimidade, ou seja, são atribuídos a cada tipo de 

interação, em cada momento, modos de ser e agir a seus participantes.  

Segundo a lição de Durkheim, atrás de cada contrato existem 
suposições não-contratuais a respeito do caráter dos participantes. 
Ao concordar quanto ao que devem e não devem um ao outro, as 
partes tacitamente concordam quanto à validade geral dos direitos 
e obrigações contratuais [...]. Ao concordar em dar certas coisas e 
conservar outras, o indivíduo tacitamente concorda que é o tipo de 
pessoa que tem esses tipos de coisas para dar e para conservar, e 
que é o tipo de pessoa que considera legítimo participar de um 
contrato referente a tais coisas. Em resumo, quem aceita um 
contrato supõe que seja uma pessoa de determinado caráter e 
forma de ser [...]. Se todo vínculo supõe uma concepção ampla da 
pessoa ligada por ele, devemos ir adiante e perguntar como o 
indivíduo enfrenta essa definição de si mesmo. (GOFFMAN, 2008, 
p. 148-9).  
 



 

 Na perspectiva goffmaniana, pode-se responder à pergunta 

entendendo a ação dos indivíduos como caracterizadas pelas noções de ator 

e de personagem. Como já apontamos, a utilização de termos ligados ao 

teatro tem uma função em parte concreta, em parte alegórica. Não se trata de 

resumir todas as ações humanas a teatralização consciente – e todo o 

julgamento moral associado a tal concepção – , embora seja muito comum a 

necessidade de representar um personagem diante de uma situação. O 

importante é destacar como a execução de cenas, a realização de um 

personagem, esse “se passar por”, expressam o vínculo do ator com o 

contexto ao qual se relaciona um cenário e um script, e como então “a própria 

estrutura do „eu‟ pode ser considerada segundo o modo como nos 

arranjamos para executar estas representações” (GOFFMAN, 2009, p. 230). 

 Tratar o indivíduo a partir de duas dimensões, a do ator e a do 

personagem, é considerar sua atividade diária de, nas interações, fabricar 

impressões e, por outro lado, entender essa elaboração de impressão como 

a mais próxima possível do que se é idealmente. Diferentemente do teatro, 

na vida cotidiana as características do ator e do personagem tendem a se 

aproximar, dadas as vinculações associadas aos contextos de suas 

existências, os múltiplos palcos de sua apresentação. Quando não há 

ensaios, resta tornar-se o que se parece ser. Lugares por onde andamos, 

nossos modos de falar, nossas atividades, todas essas circunstâncias nos 

vinculam a determinadas posições ou papéis sociais, os quais são 

constantemente lidos e interpretados na dinâmica interacional. Tais 

processos configuram nossas possibilidades e escolhas. 

 Cabe um questionamento sobre o porquê de os indivíduos exercitarem 

a representação de si. Como dito, representar-se a si é provocar impressões. 

Goffman parte do princípio de que as pessoas, a cada momento, atuam de 

acordo com o reconhecimento que fazem da situação. A realidade dos 

indivíduos é marcada pela presença de outros, e por uma gama de outros 



 

fatores imprevisíveis. Reconhecer a situação – e atuar a partir desse 

reconhecimento – é acionar os recursos expressivos presentes nela – 

características do espaço, das pessoas, do momento etc. – e formar 

impressões. Ao longo de nosso processo de socialização nos familiarizamos 

com dados expressivos, os quais utilizamos no exercício de definir situações. 

Do mesmo modo, aprendemos cotidianamente que somos também dados 

expressivos, assim, podemos regular as impressões que causamos na 

definição de situação feita por outras pessoas. Ainda que descuidemos dessa 

regulação, ou não a percebamos muito claramente, somos referência para a 

definição de situação que as pessoas fazem a todo momento, ao operarem 

sobre a realidade. Como a realidade raramente torna-se identificável em 

todos os seus fatores, resta a confiança nas aparências (GOFFMAN, 2009). 

 

4. APRENDENDO A SER O QUE SE É: escola, família e trabalho forçado 

 Os indivíduos passam, ao longo da vida, por comunidades diversificadas, 

caracterizadas por uma pluralidade em relação à lógica das práticas, reflexo da 

pluralidade de pertencimentos sociais e simbólicos dos quais cada indivíduo tende a 

participar. Por exemplo, a família e a escola são pertencimentos diferenciados, nos 

quais as ações demandadas possuem regramentos diferenciados. É possível admitir 

uma homogeneidade no conjunto das lógicas referentes a cada dimensão, mas esta 

não corresponde à regra, como destaca Lahire (2004).  

 Assim, os processos de individualização são elaborados e internalizados 

através de práticas institucionalizadas provocadas tanto por uma multiplicidade de 

relações; com o Estado, tais como a exigência de registro de nascimento, atribuição 

de nome e sobrenome, enquadramento escolar baseado em “faixas etárias”, etc., 

quanto por práticas também institucionalizadas, porém “dissolvidas” no cotidiano das 

interações, refletidas na escolha dos nomes, nas diferenças de tratamento entre 

filhos mais velhos e mais novos, nos detalhes menos nítidos das experiências 

socializadoras vivenciadas. 

 Cabe destacar a importância de contextos socializadores de caráter e 

efeito prolongados, tais como grupos familiares, escolas, igrejas, 



 

organizações socioculturais, etc. É preciso considerar o impacto deles sobre 

a reprodução de percepções sobre a realidade que naturalizam o trabalho 

degradante e a perda da dignidade. Ainda considerando a escola, é relevante 

problematizar qual o seu papel na negação e silenciamento da realidade 

vivenciada pelos pais e pelas próprias crianças (ARROYO, 2015), que muitas 

vezes trabalham prematuramente, por força da precisão. 

 

 

5. CONCLUSÃO 

 Essas breves linhas visam esboçar e apresentar um conjunto de 

reflexões acerca do trabalho escravo contemporâneo, tendo como ponto de 

partida a divergência de olhares referentes aos agentes envolvidos, em 

especial a distância entre órgãos governamentais, caracterizados pela 

responsabilidade quanto ao combate ao fenômeno em jogo, e os próprios 

trabalhadores, que compreendem o tema considerando vivências locais, 

rotinas de risco e vulnerabilidade naturalizada de muitas formas, por eles 

mesmos e pelas forças estatais, que deveriam protegê-los. 

  

 A perpetuação das relações de objetificação do outro (MALDONADO-

TORRES, 2007) pode ser percebida nas relações de trabalho caracterizadas 

como escravidão contemporânea. Da experiência colonial datada herdam-se 

valores e rotinas que fragilizam pessoas, ferem dignidades e reproduzem a 

ordem pela qual um sujeito torna-se submisso à vontade do outro, pondo em 

sacrifício sua própria vida em troca de vulneráveis esperanças.  
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