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Uma velha senhora me recebeu em sua 

humilde casa na periferia de Açailândia, ci-

dade a 560 quilômetros capital São Luís, 

no Oeste do Maranhão. Contou com deta-

lhes a história do filho, assassinado a man-

do de um fazendeiro que o escravizara.

Perguntei se esperava por Justiça. 

Com resignação, balançou a cabeça ne-

gativamente. O que ela quer é o direito 

de enterrar o corpo do filho, que nunca 

lhe foi entregue. E, consequentemente, 

uma certidão de óbito para que o neto, 

que veio ao mundo em meio ao desapa-

recimento, tenha, ao menos no papel, um 

pai. Quiçá uma pensão para que o meni-

no, abandonado depois pela mãe, possa 

receber algum alento.

Ao final, quando deu a mão na des-

pedida, me olhou e perguntou baixinho 

se eu achava que a vida de seu neto seria 

melhor que foi a de seu filho.

A garganta deu um nó. E eu, que 

acompanho histórias de trabalho escravo 

há mais de 15 anos, respondi o máximo 

que pude neste momento em que galo-

pamos velozmente para rasgar leis traba-

lhistas, impor um Reforma da Previdência 

que penalizará trabalhadores, sucatear 

a educação e saúde através da limita-

ção constitucional de crescimento do 

investimento público e aprovar leis que 

dificultam o combate ao trabalho escra-

vo: um silêncio e um sorriso.

Enquanto isso, quatro pessoas acom-

panhavam atentas a conversa. De tan-

to ouvirem a velha senhora, ao longo de 

anos, certamente poderiam contar aque-

la história com o mesmo grau de detalhes 

que ela. Por isso, iam ajudando a lembrá

-la de passagens que foram sendo so-

terradas pelo tempo. E, pelas expressões 

que demonstravam ao ouvi-la, conse-

guiam sentir como se fosse a primeira vez.

Dizemos sempre que, neste nosso 

mundo hiperconectado e mediado por 

frias telas de computadores e de smart-

phones, empatia é produto raro. Ouvir o 

outro e, conseguindo colocar-se no lu-

gar dele, entendê-lo é ato para poucos. 

Mas não encontro uma justa forma de 

descrever o que é posicionar-se ao lado 

desse outro, fazendo com que sua luta 

por Justiça não seja solitária, colocando 

a própria vida em risco. 

Portanto, não é exagero dizer que, a 

partir da pequena Açailândia, o Centro de 

Defesa da Vida e dos Direitos Humanos 

Carmen Bascarán ajudou a transformar 

não apenas o Maranhão mas a Amazônia 

Oriental nas suas duas décadas de exis-

tência. Seja no combate à escravidão 

contemporânea, no desenvolvimento do 

protagonismo de jovens através da arte, 

na mobilização comunitária em busca de 

direitos ou no atendimento jurídico gra-

tuito - que é a diferença entre a dignida-

de ou o esquecimento naquela região, o 

CDVDH realiza diariamente um milagre. 

Milagre, palavra que me faltou há pou-

co - que eu - que não creio - reluto em es-

crever - mas que cabe perfeitamente aqui.

Conheci a organização em 2004, 
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O trabalho em condições precárias é uma

das situações mais degradantes na vida

de uma pessoa

Por Leonardo Sakamoto
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a lUta contra a escraVidão contemporânea em Uma peqUena cidade 
maranHense aJUdoU a transformar o estado, a amazônia oriental - e a 

conectar açailândia na lUta gloBal por JUstiça e traBalHo digno

o cdVdH se tornoU a principal 
fonte de denúncias de traBalHo 
escraVo no maranHão e fez com 
qUe o goVerno passasse a fiscalizar 
periodicamente a região

Sandro José da Silva



quando começamos uma parceria para 

um projeto de prevenção ao trabalho 

escravo contemporâneo através da edu-

cação. Na época, Carmen, espanhola de 

sangue quente e coração do tamanho do 

mundo, uma das fundadoras do CDVDH, 

nos recebeu, apresentou a equipe e fez 

um milhão de planos. Planos que, no 

final das contas, foram pequenos em 

comparação às centenas de professores 

e lideranças comunitárias que formamos 

juntos desde então.  

Na época, o Centro já era uma refe-

rência para a população que, não raro, os 

procurava primeiro e depois o poder pú-

blico, a polícia ou a Justiça quando tinham 

um problema. Não por que tivessem um 

caráter assistencialista, esse nunca foi o 

caso, mas porque eles se importavam. E, 

mais do que isso, sabiam fazer acontecer. 

Prova disso é que trabalhadores es-

cravizados que conseguiam fugir de fa-

zendas e carvoarias batiam em sua porta 

para pedir ajuda. 

Açailândia é uma das cidades mais 

importantes do Polo Carajás, residência 

de várias usinas de ferro-gusa, produzi-

do a partir do processamento do minério 

de ferro e de quantidades astronômicas 

de carvão vegetal. O gusa de Açailândia, 

matéria-prima para a produção de aço, é 

exportado via ferrovia depois navio para 

o mundo inteiro.

E, como vocês podem imaginar, muito 

desse carvão vegetal foi produzido atra-

vés de uma cesta de crimes, envolvendo 

trabalho escravo e desmatamento ilegal 

da Amazônia. 

O CDVDH, que se tornou a principal 

fonte de denúncias de trabalho escravo no 

Maranhão, fez com que o governo fede-

ral, que havia criado, algum tempo antes, 

em 1995, o sistema nacional de combate 

à escravidão, passasse a fiscalizar perio-

dicamente a região. E, com isso, libertar 

centenas de companheiros daqueles que, 

fugidos, batiam às portas do Centro. 

Poucas coisas podem ser tão degra-

dantes quanto o trabalho em uma car-

voaria precária - trabalhar sob altíssimas 

temperaturas, tanto do forno quanto do 

calor amazônico, ficar coberto de fuligem, 

contar com parca alimentação e água, não 

ter alojamento decente. Algumas pessoas 

saem, logo de cara, endividadas com o 

contratador de mão de obra. Outras ficam 

meses sem receber nada. E há aquelas que 

não podem deixar o local de trabalho por 

alguma razão. 

As denúncias da escravidão do car-

vão a partir do CDVDH tornaram-se ca-

pas de grandes veículos da imprensa de 

dentro e fora do país. Afinal de contas, 

algumas pessoas sentem-se desconfor-

táveis em saber que o carro que condu-

zem foi feito com transformação de tra-

balhadores em objetos descartáveis de 

produção a milhares de quilômetros dali. 

E, mais do que isso, o lobby protecionista 

de outros países farejou possibilidades 

de bloquear produtos brasileiros usando 

justificativas de desrespeito aos direitos 

fundamentais - que, se não fossem ver-

dadeiras, não preocupariam tanto.

Isso também levou a ações que enga-

jaram o setor produtivo. Hoje, a incidência 

desse tipo de crime reduziu considera-

velmente na região. Os méritos, não raro 

vinculados ao governo, à iniciativa privada 

ou a organizações da sociedade civil de 

atuação nacional, pertencem, na verdade, 

à paciência e à coragem do CDVDH. 

São eles que ajudam a organizar os 

trabalhadores para tentar sair do ciclo da 

pobreza que leva à escravidão. Fazendo 

com que se conscientizassem de seus 

direitos, mas também fomentando a ge-

ração de emprego e renda, com fábricas 

de carvão ecológico e sustentável ou a 

produção de brinquedos educativos. 

O CDVDH também acompanha esses 

trabalhadores no pós-resgate, entrando 

com ações judiciais para o pagamento de 

danos morais individuais. Algumas vezes, 

também faz mediação com os emprega-

dores, para que sejam pagos direitos tra-

balhistas em outros casos de exploração.

E são eles que, repetidas vezes, foram 
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ameaçados de morte, por carvoeiros, des-

matadores e pecuaristas, insatisfeitos com 

as denúncias de escravidão ou de supe-

rexploração. Que, se por um lado levavam 

à dignidade pessoas cativas, por outro, 

causavam grandes prejuízos a quem se 

utiliza de concorrência desleal e de dum-

ping social na execução de seu negócio. 

Certo dia, Carmen nos ligou e disse 

que os jovens ligados ao CDVDH esta-

vam produzindo uma peça contando a 

história do padre Josimo Tavares - már-

tir da luta pela reforma agrária na região, 

assassinado por fazendeiros em 1986. E 

queriam ajuda para levar a montagem 

para todo o Brasil. 

Claro que achei deliciosamente mega-

lomaníaca a proposta e vindo de onde veio, 

não discuti. Lembro, ainda hoje, daquele 

ônibus lotado chegando em São Paulo 

para exibições em teatros públicos - não 

menos lotados - da capital em 2005. E 

das histórias das apresentações em outras 

cidades brasileiras, grandes e pequenas. 

Você pode achar que isso não é nada 

demais. Mas imagine um jovem que nas-

ceu na periferia de uma cidade do interior 

do Maranhão que, desde cedo, aprendeu 

que seu papel é ser coadjuvante no gran-

de teatro da vida, ao perceber que pode 

atuar em uma história complemente di-

ferente do que suas famílias, políticos e 

empresários escreveram para ele. 

Que pode ser aplaudido por milhares 

de pessoas em todo o país ao dividir com 

elas duas histórias de esperança: a da 

peça e a sua própria. Ou mesmo no ex-

terior, uma vez que a montagem seguin-

te, Quilombagem, traçando um paralelo 

entre a escravidão de ontem e a de hoje, 

realizou uma turnê pela Espanha.

Pois não importa que muitos desses 

jovens nunca se tornem atores e atri-

zes profissionais. Terão aprendido, para 

sempre, a serem protagonistas de suas 

vidas. E, com isso, serão capazes de ins-

pirar outras histórias, como realmente 

fizeram alguns deles que se tornaram 

educadores do próprio Centro.

O CDVDH chega aos 20 anos com 

uma série de desafios e dúvidas quanto 

ao futuro, como a maior parte da socie-

dade civil brasileira. Carmen, uma das 

fundadoras, que agora batiza a organi-

zação, deixou Açailândia para cutucar 

outras bandas. Com a crise econômica 

por aqui e em países de financiadores, 

os recursos para tirar projetos do papel 

e dar continuidade aos já existentes ra-

reou. Ao mesmo tempo, a Constituição 

Federal, que prometeu colocar em prá-

tica ideais de igualdade, caminha para 

ser rasgada sumariamente enquanto a 

bancada ruralista aproveita o clima de 

zorra total para dar um golpe nas leis que 

orientam o combate à escravidão. 

Diante desse cenário, visitei recente-

mente o Centro. Imaginei que o clima, se-

guindo o sentimento do país e a pindaíba 

geral, estaria mais sombrio. Fui recebido 

pela mesma alegria e o mesmo um milhão 

de planos e ideias da minha primeira vi-

sita, 12 anos atrás. Ao mesmo tempo, o 

CDVDH é outro - mais estruturado, mais 

profissional, com maior capacidade de 

fazer frente aos desafios que virão. Com 

uma história que os orgulha e os fortalece.

Por isso, queria retificar a resposta 

que dei à velha senhora no Maranhão - 

se a vida de seu neto será melhor que a 

de seu filho assassinado. 

Caso o país siga o curso em direção 

às nuvens escuras que se avizinham no 

horizonte e se a resistência popular for 

espancada pela polícia e taxada de ter-

rorista pelo poder público, a resposta 

seria não. 

Mas seu neto pode não vir a ser es-

cravo. Pode não vir a ser assassinado por 

reivindicar salários não pagos por alguém 

mais rico. Pode não se transformar em um 

arquivo empoeirado em algum canto na 

Justiça. Talvez até herde um mundo que 

pode ser um pouco mais justo em com-

paração a este no qual seu filho viveu. 

Sim, a vida dele pode ser mais longa e 

melhor que a do pai.

E a razão disso pode ser essa pe-

quena organização, de perseverança tão 

longa quando o seu próprio nome, que 

segue insistindo em mudar o mundo a 

partir do Oeste do Maranhão.

HoJe, aos Vinte anos,  o centro É oUtro 
- mais estrUtUrado, mais profissional, 
com maior capacidade de fazer 
frente aos desafios qUe Virão

O apoio do Fundo Brasil 

proporcionou apoio jurídico 

aos trabalhadores libertados 

do trabalho escravo. A equi-

pe formada para localizar 

os trabalhadores libertados 

relacionou mais de 300 pes-

soas e encaminhou ações 

trabalhistas ou de danos 

morais. Também acompa-

nhou audiências, ofereceu 

orientações e fez campanhas 

para prevenção e erradica-

ção do trabalho escravo. 
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