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RESUMO

Analisar as migrações de trabalhadores de espaços subalternizados para os
espaços de atração de mão de obra no Brasil, bem como a reprodução do trabalho
escravo contemporâneo no país e o papel que o Maranhão tem nesse processo.
Para essa pesquisa, apoio-me na dialética marxista para proceder a investigação do
modo de produção no contexto da totalidade. Fizemos revisão de literatura, atrelada
a busca por dados em fontes secundárias. Também Fizemos pesquisa de campo em
municípios de Açailândia, Peritoró, Santa Helena, Esperantinópolis, Codó,
Palmeirândia,

Coroatá,

realizando

entrevistas

com

secretários

municipais,

assistentes sociais das prefeituras, coleta de relatos de trabalhadores migrantes e
resgatados e participação em eventos organizados por entidades e organizações de
trabalhadores rurais em Bacabal, Balsas e Pedreiras. A discussão acerca da
migração

e

do

trabalho

escravo

nos

remete

a

existência

de

espaços

subalternizados, onde o deslocamento de mão de obra decorre da vulnerabilidade
da população migrante para atividades degradantes ou para serem aliciados para o
trabalho escravo contemporâneo. O Maranhão tem se evidenciado como um dos
grandes emissores de mão de obra escrava no Brasil, apresentando dados que o
colocam em primeiro lugar como exportador de trabalhadores que são aliciados.
Essa prática de repressão da força de trabalho evidencia uma das contradições da
mobilização da força de trabalho por atividades em regiões de expansão do capital
que aparecem como símbolo da modernidade no Brasil. Este tipo de trabalho
significa o cerceamento da liberdade da mão de obra que tem sua força de trabalho
liberada pela apropriação capitalista dos meios de produção. Ele é parte da
modernidade do capitalismo contemporâneo, sendo necessário à sua reprodução,
sobretudo no capitalismo dependente brasileiro. O trabalho escravo contemporâneo
expõe o capitalismo como modo de produção que se apropria de formas nãocapitalistas para se reproduzir e expandir.
Palavras-Chave: Migração. Espaços subalternizados. Pobreza. Trabalho Escravo.

ABSTRACT

Analyze the migration of workers from subordinate spaces to labor attraction spaces
in Brazil, as well as the reproduction of contemporary slave labor in country and the
role that Maranhão has this process. For this research, support me in Marxist
dialectics to carry out investigation of the mode of production in the context of the
whole. We do literature review, linked to search for data on secondary sources. We
Also field research in the municipalities of Açailândia, Peritoró, St. Helena,
Esperantinópolis, Codó, Palmeirândia, Coroatá, conducting interviews with municipal
secretaries, social workers of municipalities, collection of migrant workers and
rescued reports and participation in events organized by entities and organizations of
rural workers in Bacabal, Balsas and Pedreiras. The discussion of migration and
slave labor refers to the existence of subaltern spaces, where labor displacement
stems from the vulnerability of the migrant population to degrading activities or to be
recruited for the contemporary slave labor. The Maranhão has shown to be one of
the great slave labor issuers in Brazil, presenting data that place it first as exporter of
workers who are recruited. This practice of the labor force crackdown highlights one
of the contradictions of the mobilization of the workforce by activities in areas of
capital expansion that appear as a symbol of modernity in Brazil. This type of work
means the curtailment of freedom of hand work that has its workforce released by the
capitalist ownership of the means of production. It is part of the modernity of
contemporary capitalism, it is necessary for breeding, especially in the Brazilian
dependent capitalism. The contemporary slave labor exposes capitalism as a mode
of production that appropriates non-capitalist forms to reproduce and expand.
Keywords: Migration. Subaltern spaces. Poverty. Slavery.

RÉSUMÈ

Analyser la migration des travailleurs des espaces subordonnés à des espaces
d'attraction du travail au Brésil, ainsi que la reproduction de la main-d'œuvre esclave
contemporaine dans le pays et le rôle que Maranhão a ce processus.Pour cette
recherche, me soutenir dans la dialectique marxiste de mener une enquête du mode
de production dans le contexte de l'ensemble.Nous faisons revue de la littérature,
liée à la recherche de données sur les sources secondaires. Nous avons également
des recherches sur le terrain dans les municipalités de Açailândia, Peritoró, SainteHélène, Esperantinópolis, Codó, Palmeirândia, Coroata, mener des entretiens avec
les secrétaires municipaux, les travailleurs sociaux des municipalités, la collecte des
travailleurs migrants et des rapports sauvés et la participation à des événements
organisés par des entités et des organisations de travailleurs ruraux à Bacabal,
Balsas et Pedreiras. La discussion sur la migration et le travail esclave renvoie à
l'existence d'espaces subalternes, où le déplacement du travail découle de la
vulnérabilité de la population migrante à des activités dégradantes ou d'être recrutés
pour la main-d'œuvre esclave contemporaine. Le Maranhão a montré que l'un des
grands émetteurs de main-d'œuvre esclave au Brésil, la présentation des données
qui placent d'abord comme exportateur de travailleurs qui sont recrutés. Cette
pratique de la répression de la population active met en évidence l'une des
contradictions de la mobilisation de la main-d'œuvre par les activités dans les
domaines de l'expansion du capital qui apparaissent comme un symbole de la
modernité au Brésil. Ce type de travail signifie la limitation de la liberté de travail de
la main qui a sa main-d'œuvre libérée par la propriété capitaliste des moyens de
production. Il fait partie de la modernité du capitalisme contemporain, il est
nécessaire pour la reproduction, en particulier dans le capitalisme dépendant
brésilien. Le travail d'esclave contemporain expose le capitalisme comme mode de
production qui approprie les formes non capitalistes de se reproduire et de se
développer.
Mots-clés: Migration. espaces subalternes. Pauvreté. Slave Labor.
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1 INTRODUÇÃO

Seu moço quer saber
Eu vou cantar num Baião
Minha História pro senhor
Seu moço, preste atenção:
Eu vendia pirulito, arroz doce, mungunzá
Enquanto eu vendia doce, meus colegas iam estudar
A minha mãe tão pobrezinha não podia me educar
João do Vale, Minha História.
Mas não se preocupe meu amigo
Com os horrores que eu lhe digo
Isto é somente uma canção
A vida realmente é diferente
Quero dizer, ao vivo é muito pior
Belchior, Apenas Um Rapaz Latino-americano.

Transcrever os trechos das músicas de João do Vale e de Belchior no
início deste trabalho é trazer um pouco da representação poética e popular que
reflete acerca dos temas da migração e do trabalho escravo a partir de dois
elementos. O primeiro é a situação do trabalhador rural maranhense no estado. João
do Vale canta em sua música “Minha História” as condições de pobreza, de não
acesso a educação, de trabalho árduo. O compositor que viveu parte de sua vida no
município de Pedreiras, no centro do Maranhão, tem sua trajetória de vida
semelhante à grande quantidade de camponeses do estado que vive um contexto
social cheio de limitações para sua sobrevivência e experiencia o que João do Vale
canta na música “Minha história”, que reflete sua história de vida.
Nascido em um povoado chamado “Lago da Onça”, o músico partiu logo
cedo para morar nas periferias do município de Pedreiras. Em seguida, migrou para
a capital do estado, São Luís. Sua trajetória de deslocamentos culminou com sua ida
para o Rio de Janeiro, onde trabalhou em várias atividades até conseguir ter suas
músicas gravadas.
Obviamente que os camponeses de que estamos tratando aqui não têm o
mesmo êxito artístico e nem estão enquadrados no mesmo sucesso que ele expõe
ao falar de sua vida na música, num dos trechos da música mencionada ele coloca:
“Mas o negócio não é bem eu, é mané, Pedro e Romão/Que também foram meus
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colegas e continuam no Sertão/ Não puderam estudar e nem sabem fazer baião”.
Mas sua trajetória de saída de um povoado em um município do interior do
Maranhão e sua condição social de pobreza indica um encontro com outras
trajetórias de vida. Essas outras condições se cruzam com a dele pelo lado cruel da
migração, que para nós é o segundo elemento para a análise da migração. Sua
faceta perversa expõe as condições de pobreza e de vulnerabilidade desses
trabalhadores às condições de trabalho precárias que se reproduzem de maneira
escancarada no Brasil.
Os relatos mostram uma realidade muito mais dura com os camponeses
que migram. Uma perversidade ligada às formas de exploração, à precariedade e à
pobreza, em que o sujeito sofre por ficar, por sair e ao chegar. O caminho é
sofrimento, como na poesia “Morte e Vida Severina” de João Cabral de Melo Neto,
em que o migrante passa por vários lugares do sertão nordestino, e estes se
encontram no seu percurso como parte da batalha pela vida. O lugar de chegada é
contraditoriamente o lugar de morte e de vida que se renova, num devir da sua
própria vida.
A poesia e a música mostram uma realidade que permanece na
atualidade e é retratada nos relatos e vida dos sujeitos que migram e são aliciados
para o trabalho escravo contemporâneo. A migração é um tema atual e a situação
dos camponeses que migram tem cada vez mais um papel fundamental no
entendimento da dinâmica do modo de produção a partir da mobilização da força de
trabalho para acumulação de capital. Dessa maneira, esse trabalho se constitui
como um estudo da migração de camponeses maranhenses de regiões
subalternizadas, caracterizadas pela pobreza e por baixos índices sociais para áreas
de atração de mão de obra, seja na fronteira agropecuária, em áreas dinamizadas
da fronteira agropecuária e de expansão do capital, ou mesmo para cidades e
metrópoles que atuam como pontos de atração a partir do discurso de oferta de
trabalho pela modernização econômica desses espaços, além de uma precarização
do trabalho nessas regiões cada vez mais candente e a reprodução do trabalho
escravo contemporâneo como situação-limite dessa precarização. Esse processo
remete a análise do modo de produção e suas contradições na produção de capital
no campo brasileiro, a partir da mobilidade da mão de obra e do que Otávio
Guilherme Velho (1979) discute como sendo a “repressão” da força de trabalho.
Essa repressão, para o autor, se dá a partir de uma abertura da fronteira que
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permitiria aos camponeses a ideia da fronteira em sua essência, o lugar do bem
ilimitado. Apesar de não tratar do trabalho escravo contemporâneo, a lógica teórica
utilizada por Velho pode ser de alguma forma trazida para tentar entender a
utilização de mão de obra escrava, mas para além de apenas limitar a saída dos
camponeses para usufruirem do bem ilimitado, mas sim, como parte da reprodução
do capital. O trabalho escravo contemporâneo aparece aqui como contradição e ao
mesmo tempo como medida necessária de potencialização da acumulação de
capital a partir da reprodução da acumulação primitiva de capital.
A migração é a forma como o capital torna móvel a força de trabalho para
as regiões onde ele dinamiza. A necessidade de circulação do capital pelo espaço,
principalmente com a globalização, faz com que também haja o imperativo de
mobilizar mão de obra que possa ser movimentada pelo espaço e, dessa maneira,
disponibiliza força de trabalho para a acumulação.
A migração de camponeses é parte da questão agrária e da dinâmica de
desenvolvimento

do

modo

de

produção

capitalista

no

campo

brasileiro,

principalmente, a partir do entendimento da relação capital-trabalho. Mas que,
sobretudo, se evidencia em processos no campo brasileiro, como a precarização do
trabalho e o deslocamento da mão de obra. Esses processos estão ligados à
produção de valor e a eficiência na produção de capital. Ao mesmo tempo em que
remetem a dinâmica territorial do capital de reprodução das condições de sua
existência a partir de estratagemas territoriais.
Os espaços que chamamos de espaços dinamizados, e que são os locais
de maior destino dos fluxos migratórios de camponeses de espaços subalternizados,
evidenciam o caráter do capital de contradição das relações de produção. De um
lado, o desenvolvimento das forças produtivas se choca com os limites de
acumulação, e ao mesmo tempo encontra saídas com estratagemas bem
diversificados, como por exemplo, o aumento do trabalho escravo contemporâneo. O
que parece ser um anacronismo no desenvolvimento do modo de produção
capitalista é parte da reprodução das condições necessárias para a sobrevivência do
capital.
Dessa maneira, essa tese tem como o objetivo geral analisar a migração
de trabalhadores de espaços subalternizados para os espaços de atração de mão
de obra no Brasil com a reprodução do trabalho escravo contemporâneo, bem como
os elementos de repulsão e atração a partir das desigualdades regionais. Com os
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objetivos específicos queremos perceber a relação entre a reprodução da pobreza
nesses espaços, que chamamos de regiões-bolsões; a ampliação do trabalho
escravo contemporâneo no país como parte da dinâmica do modo de produção que
se beneficia da migração de trabalhadores; e a contradição entre mobilizar e
imobilizar os trabalhadores com o cerceamento de sua liberdade. Dessa maneira,
organizamos assim esses objetivos:
- Refletir o papel do trabalho escravo contemporâneo na dinâmica capitalista no
território brasileiro, bem como as implicações conceituais no seu entendimento;
- Entender o papel da migração na atualidade, a partir das novas formas
espaciais de atração e repulsão e da nova dinâmica social que vem com a
globalização, na fisionomia e funcionamento do modo de produção do capital;
- Analisar a dinâmica da agricultura brasileira e seu papel de reformulação de
uma nova espacialidade para o capital, sobretudo no campo brasileiro, buscando
elementos que indiquem esse processo espacial, como por exemplo, de
modificação do mercado de trabalho;
- Entender o papel da migração na dinâmica espacial do estado do Maranhão e
sua relação com o espaço subalternizado como elemento espacial de repulsão,
para assim compreender o papel da pobreza no movimento migratório;
- Refletir acerca dos elementos espaciais do espaço subalternizado como
limitação de acesso a recursos e como eles fazem parte da dinâmica migratória;
- Analisar o lugar do Maranhão na reprodução do trabalho escravo
contemporâneo no modo de produção capitalista e sua dinâmica no Brasil a partir
do entendimento de espaço subalternizado.
Anualmente, um número significativo de trabalhadores se desloca do
Maranhão para empregos temporários em outras regiões do país ou mesmo em
outras regiões do estado. O fluxo intenso de trabalhadores se torna importante para
o rebaixamento dos salários nas regiões de destino, mas também é importante situar
a condição de escassez, sobretudo com um quadro de pobreza e de dificuldades de
acesso às estruturas sociais, como escolas, saúde etc. nas regiões de origem
desses trabalhadores.
A saída de trabalhadores do Maranhão, provenientes, principalmente, de
regiões rurais para tentar se inserir no mercado de trabalho, por exemplo, em áreas
de expansão da fronteira da moderna agricultura, na agroindústria ou em atividades
urbanas de cidades com intensa movimentação de capital passa a ser um
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movimento naturalizado, inclusive pelos gestores das políticas públicas que veem
nesse deslocamento uma possibilidade de que no retorno dos migrantes, os seus
municípios de origem tenham um incremento econômico com a renda adquirida
pelos trabalhadores em outras regiões.
Nesse contexto de escassez e de deslocamento de mão de obra, o
Estado do Maranhão é um dos grandes exportadores de mão de obra escrava para
o restante do país. O Plano de Erradicação do Trabalho Escravo do MDA/INCRA
com dados de 2002 já mostrava que dos quinze maiores municípios emissores de
mão de obra escrava, naquele ano, sete eram do Maranhão (MDA/INCRA, 2005).
Onze anos depois, o Estado continuava a ser um dos grandes exportadores de mão
de obra para o trabalho escrava. O total de trabalhadores resgatados maranhenses
do trabalho escravo contemporâneo entre os anos de 2003 a 2013 em todo país
representava mais de 25% do total de 28.702 libertados de regime de escravidão
contemporânea, segundo dados da CPT (CPT - Síntese Estatística, 2013).
Além de ser um dos estados que mais exporta trabalhadores que são
resgatados em regime de escravidão, também é desse Estado um dos maiores
números de trabalhadores libertados de fazendas em seu território, onde são
mantidos em situações de trabalho escravo contemporâneo1. Segundo os dados da
Comissão Pastoral da Terra, o Estado deteve no ano de 2014 a terceira posição em
ocorrências de trabalho escravo no seu território, com 14 ocorrências, sendo que 58
trabalhadores foram resgatados nesse ano (CPT, 2014).
Assim, para a compreensão da migração de camponeses, a pesquisa tem
dois elementos estudados que são da dinâmica da reprodução do capital. O primeiro
é a reprodução da pobreza e de espaços subalternizados e que se atrelam a
reprodução de capital a partir, principalmente, da mobilização de mão de obra
barata. Esses espaços funcionam como bolsões de trabalhadores pobres para
abastecer os grandes mercados em espaços dinâmicos.
1

Apesar de o conceito de trabalho escravo contemporâneo ser debatido mais a frente, alertamos que
utilizamos como sinônimo de análogo à escravidão, termo utilizado pelo código penal brasileiro para
caracterizar a prática como crime. Dessa maneira, quatro características passam a designar o
trabalho escravo contemporâneo: trabalho forçado, jornada exaustiva, trabalho degradante e
liberdade restrita por dívida com empregador ou preposto. Algumas vezes, a utilização do termo
“trabalho escravo” é por se relacionar a alguma literatura ou para se referenciar ao trabalho escravo
do período colonial e imperial brasileiro, se diferenciando do termo “trabalho escravo
contemporâneo”. Apesar dessa diferenciação que se segue em algumas partes do texto, julgamos
que muitas das passagens não necessitam dessa adjetivação da prática de trabalho escravo com o
“contemporâneo”. Esse adjetivo serve mais para colocar no tempo histórico presente, sendo a prática
tão cruel quanto a do trabalho escravo que foi legalizado nos períodos colonial e imperial brasileiro.
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Essas condições não são criadas de forma isolada, apesar de ser uma
especificidade do espaço subalternizado. Nesses espaços se criam uma legião de
pobres submetidos ao regime de poder, sendo parte da estrutura de reprodução
deste. As condições citadas aqui se articulam de forma local e regional no processo
de produção de capital. O espaço subalternizado é produzido sob as condições de
reprodução do capital, não se confunde com as delimitações territoriais municipais
ou estaduais, como parte da dinâmica de produção do capital no espaço.
Em contrapartida, os espaços dinâmicos, ou espaços dinamizados, na
verdade apresentam atividades que são centrais para o ciclo do modo de produção
capitalista. Por exemplo, os espaços de avanço da soja no Maranhão no sul e leste
do estado ou a siderurgia que abrange o eixo tomado pela Estrada de Ferro Carajás
(Pará - Maranhão). A dinâmica imposta pelo capital a esses espaços não implica a
não reprodução de espaços subalternizados de forma concomitante. O exemplo é a
criação de periferias em Balsas, ou mesmo, o avanço da produção de eucalipto no
estado, implicando na expulsão de camponeses de suas terras, impedidos de
produzir e, dessa forma, criando condições de pobreza para esses indivíduos.
Assim, a criação de espaços dinamizados é um processo que se atrela à criação de
espaços subalternizados.
A expansão desses espaços dinamizados, a partir dos grandes projetos
agropecuários, minero-siderúrgicos, florestais tem implicado a criação de espaços
subalternizados no Maranhão. Assim, a pobreza, geralmente associada ao arcaico e
atrasado é parte da reprodução de atividades modernas. Isso é central nesse
trabalho de pesquisa que realizamos. O trabalho escravo contemporâneo é a
repercussão

do

que

estamos

entendendo

dessa

relação

entre

espaços

subalternizados (e suas características) e os espaços dinamizados.
O segundo elemento para a compreensão da migração de camponeses
maranhenses é a maior precarização dos trabalhadores, tanto nas cidades quanto
no campo, tanto nas áreas de expansão da fronteira da moderna agricultura, quanto
na construção civil e outras atividades urbanas nas cidades. As regiões de baixa
densidade de fluxos de capital acabam por servir como emissoras de mão de obra
barata, base para essa precarização. Sendo assim, a migração se torna o elo da
relação espacial que se desenvolve no seio do capitalismo.
A necessidade de sobrevivência das populações pobres que migram está
no eixo desse processo e que faz parte das ações de submissão às condições de
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reprodução do capital. Dessa maneira, o trabalho escravo contemporâneo, a partir
de um contexto de precarização do trabalho, somente é possível porque a
quantidade de migrantes que saem de espaços caracterizados pela limitação de
acesso a meios de produção e de reprodução social dessas populações se torna
uma constante no país.
A

existência

de

situações

de

exploração

de

trabalho

escravo

contemporâneo no Brasil tem se tornado uma condição constante na modernização
das atividades econômicas brasileiras. 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”. Nesse processo
de reprodução, encontramos o significado do que José de Souza Martins escreve ao
dizer de uma dupla sociedade, em que há uma inclusão precária. Nele, o trabalho
escravo aparece como alternativa includente. Assim ele explica:
[...] 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 contemporâneo 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. É a partir dessa contradição que as questões
dessa pesquisa começaram a ser formuladas, como perguntas que surgem num
panorama de modernização da economia brasileira e todos os discursos advindos
daí, sobretudo em relação à utilização da mão de obra. Enquanto questões, devem
ser respondidas ou não, com perguntas que podem levar há mais indagações, já
que na construção científica não há respostas prontas e acabadas, mas sim,
incisões do cientista no real concreto que o aproximam dos processos em curso no
que é pesquisado.
Dessa maneira, nossa pergunta de partida foi: como a migração de
camponeses de espaços subalternizados, ou regiões bolsões de mão de obra
barata, caso do estado do Maranhão, se relaciona com a reprodução da pobreza? E
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como o aumento de trabalhadores escravizados pode ser associado a esses dois
processos? Essas se tornam as questões que nos norteiam para entender o papel
da pobreza e da migração na reprodução do trabalho escravo contemporâneo no
Brasil.
A partir de então, tivemos algumas questões secundárias que nos
auxiliaram na empreitada dessa pesquisa:
i) Como a migração pode ser entendida na atualidade, com as novas dinâmicas
sociais de atração e de repulsão?
ii) Como a “nova desigualdade” social se relaciona com “as novas” formas da
migração no Maranhão, a partir dos elementos espaciais de atração e repulsão da
população?
iii) Como podemos pensar a dinâmica da migração, da repulsão e da expansão do
trabalho escravo contemporâneo no país?
iv) Qual o papel da migração na dinâmica da produção espacial no Maranhão, e sua
relação com os espaços subalternizados, como elemento espacial de repulsão;
Essas questões começaram a ser formuladas a partir 2004, com a
participação no I Projeto de Formação de Educadores e Educadoras em Áreas de
Reforma Agrária do Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária
(PRONERA) em parceria com a Universidade Federal do Maranhão (UFMA),
Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem-Terra (MST) e
Associação em Áreas de Assentamentos no Estado do Maranhão (ASSEMA) e
continuaram na pesquisa “Terra e Educação: a história da participação dos
movimentos sociais do campo e das famílias assentadas pela conquista da escola
pública, nos assentamentos e áreas de reforma agrária, no Estado do Maranhão –
trajetórias do MST e ASSEMA”, produzida junto ao Núcleo de Estudos e Pesquisas
em História, Política, Educação e Cultura do Campo (NEPHECC). Nessas
atividades, os elementos da migração de camponeses e da pobreza em áreas rurais
do estado tornaram-se realidade concreta que nos incomodaram e despertaram
simultaneamente interesse científico, paixão e compromisso político com os
camponeses.
A participação nesses projetos de extensão e pesquisa, que também
fizeram parte da minha iniciação à docência, transformou-se em paixão de político
militante por um projeto popular de educação do campo. Como as atividades de
extensão, docência e pesquisa envolvem a educação do campo, a desistência de
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alunos dos projetos de formação de professores em áreas de reforma agrária com o
aliciamento exercido por regiões dinâmicas, mas que ao mesmo tempo, eram parte
do mecanismo de controle da mão de obra e de seu fluxo e a vulnerabilidade desses
trabalhadores para as diversas situações nesses espaços de atração, se colocou
como um problema. Isso se associou aos relatos dos alunos que retornavam, que
envolviam trabalho precarizado e situações em que foram enganados por seus
empregadores.
Como resultados teóricos desse engajamento nos trabalhos desenvolvido
na formação de educadores em assentamentos foram produzidas a monografia de
graduação em Geografia pela UFMA (RODRIGUES, 2007) que tratava da atuação
da Associação em Áreas de Assentamento no Estado do Maranhão (ASSEMA) e a
dissertação do Mestrado em Desenvolvimento e Meio Ambiente pelo Programa
Regional de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente (PRODEMA) da
Universidade Federal do Ceará (UFC), que tratava da resistência de movimentos
camponeses ao avanço do agronegócio no Maranhão, no município de Balsas,
cidade polarizadora da fronteira da moderna agricultura da soja que se expande no
sul do estado (RODRIGUES, 2010). Esses estudos possuíam como eixo central as
organizações camponesas no Maranhão, nos municípios de Lago do Junco e Balsas
respectivamente e possibilitaram um olhar investigativo de geógrafo das lutas
camponesas em duas regiões distintas e que tinham processos espaciais bem
diferentes no que diz respeito à reprodução do capital que, aliados com minhas
inquietações e angústias, resultaram nessa tese.
1.1 Questão agrária e migrações camponesas: Elementos teórico-metodológicos
para se pensar a pobreza e o trabalho escravo contemporâneo
Esta cova em que estás, com palmos medida
É a conta menor que tiraste em vida
É de bom tamanho, nem largo, nem fundo
É a parte que te cabe deste latifúndio
Não é cova grande, é cova medida
É a terra que querias ver dividida
João Cabral de Melo Neto, Morte e Vida Severina.

O poema “Morte e Vida Severina” ou “Auto de Natal Pernambucano” de
João Cabral de Melo Neto, escrito entre os anos de 1954 e 1955 e que, se
enquadrando no movimento modernista brasileiro da terceira fase, expressa o
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migrante nordestino que migra do sertão para o litoral da região. Como poema da
literatura regional, ele tenta descrever uma realidade que em determinados aspectos
se mostrava, no período, a mesma realidade compartilhada por vários nordestinos,
que saíam de seus lugares para ir em busca de melhores condições em outras
regiões.
A reflexão que o autor faz em seu poema relaciona vários elementos à
problemática exposta, como do desemprego, das dificuldades da vida do sertanejo,
dos conflitos de terra e assassinatos, latifúndio, dentre outros. No período que João
Cabral de Melo Neto elaborou esse poema e que tornou-se um clássico da literatura
nacional e regional, o panorama da questão agrária brasileira estava fortemente
vinculado ao surgimento das Ligas Camponesas, um dos mais importantes
movimentos de luta pela terra no século XX no Brasil. A luta contra o domínio do
latifúndio, contra a cobrança do foro e até para auxiliar nas despesas funerárias dos
camponeses, diante da situação de carência desses grupos foi marca da
organização das Ligas.
A reflexão sobre a questão agrária brasileira na atualidade traz consigo
uma série de análises que mostram como o tema se tornou complexo, indo da posse
e uso da terra e água, à reprodução camponesa e até à questão da reformulação
das relações de trabalho no campo. A questão da pobreza também adentra o
contexto de temas a serem debatidos no conjunto da questão agrária brasileira.
Envolver os temas da migração e trabalho escravo contemporâneo, à
priori, parece ser fácil pela correlação no senso comum que há entre os
trabalhadores que são libertados do regime de escravidão e o movimento migratório
que os mesmos fizeram. É comum, por exemplo, ver em notícias sobre a libertação
de trabalhadores do trabalho análogo à escravidão ou escravidão contemporânea2
como sendo a liberação de indivíduos que têm origens diferentes da cidade onde
foram encontrados3. Apesar, dessa relação no senso comum, a análise teórica do
2

Essa diferenciação aparece em grande parte de notícias que se referem ao tema. Algumas utilizam
o termo “trabalho análogo à escravidão” e outras utilizam “trabalho escravo contemporâneo” ou
“escravidão moderna”. Essa distinção feita em reportagens geralmente considera nenhuma reflexão
teórica acerca do conteúdo dos conceitos. Ressaltamos, dessa maneira, que neste trabalho
utilizamos o termo “trabalho escravo contemporâneo” e para nos referirmos à legislação utilizamos tal
como está nela, “trabalho análogo ao escravo”. Fazemos um debate acerca das apropriações
conceituais deste trabalho no capítulo 2.
3
Como é o caso da notícia “Trabalhadores denunciam fazendeiro por trabalho escravo no sul do TO”
divulgado pelo site de notícias G1 no dia 25/12/2013, em que trabalhadores mineiros fugidos de uma
fazenda sediada no município de “Lagoa da Confusão”, no estado do Tocantins, relatam que sofriam
situações “análogas à escravidão” (G1 – Tocantins, 2013). Os mesmos trabalhadores conseguiram
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fenômeno do trabalho escravo contemporâneo no Brasil como se relacionando com
os processos que estão interligados aos movimentos de mão de obra no país são
complexos, já que perpassam pela análise da dinâmica do modo de produção
capitalista, seu processo histórico e a coexistência com relações de produção não
capitalistas.
Dessa maneira, precisamos definir alguns limites para essa pesquisa e
demarcar conceitualmente alguns termos e como faremos para analisá-los. De
início, alertar para o fato de que esses conceitos são construídos a partir de um
contexto político, econômico e social. O conceito deve ser compreendido na sua
história social, que pode ser feita a partir da reflexão crítica das condições de
produção das ideias (BERNARDES, 2006). Assim, os conceitos tratados nesse
trabalho são parte do desenvolvimento histórico, tornando importante a análise do
contexto para que se entenda o próprio conceito.
Porém, essa constatação do contexto social do conceito não o resume a
representações que se diferenciam no tempo. A utilização do pensamento dialético
nos ajuda na tentativa de entender o concreto a partir de sua dialética. Karel Kosic
ajuda-nos nessa tentativa quando apresenta no seu texto o debate da
pseudoconcreticidade. Ele alega que “A dialética trata da ‘coisa em si’. Mas a ‘coisa
em si’ não se manifesta imediatamente ao homem” (KOSIC, 1976, p. 13). O autor
admite que o indivíduo cria as representações das coisas, elaborando as noções da
realidade. Para ele, o fenômeno apresenta algo que não o é, vivendo do seu
contrário. O conceito é a compreensão da coisa, entendendo sua estrutura.
Assim, analisar os conceitos abordados aqui a partir da dinâmica de
produção e reprodução do capital no campo brasileiro é buscar a essência dos
fenômenos aos quais eles se manifestam como concretude, buscando no
movimento dialético da realidade sua relação com o concreto. 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.
O movimento migratório de camponeses como parte da dinâmica do
capital tem sido relatado como fonte de pesquisa de diversos autores e centros de
voltar pra casa e o site noticia com o título “Homens que denunciaram fazendeiro por trabalho
escravo voltam para casa” (G1 – Tocantins, 2014).
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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 e que favorece a reprodução das
elites locais, são fatores determinantes na constituição de fluxos migratórios e de
regiões de carência e de onde se origina a mão de obra barata para a reprodução e
ampliação do ciclo do capital nas regiões de sua expansão. Autores como José de
Souza Martins (1975; 1983; 1991; 1997), Ariovaldo Umbelino de Oliveira (2002;
2005; 2006; 2007), Otávio Guilherme Velho (1979), dentre outros, se tornaram
clássicos ao trazer o tema da migração na constituição do camponês e sua
reprodução, bem como, ao relacionar ao ciclo de reprodução do capital esse
movimento. Eles têm tratado da dinâmica da questão agrária e inserido o fenômeno
migratório na compreensão dos processos de expropriação, violência e acumulação
do capital no país.
Essa pesquisa se empenha em entender o movimento do camponês de
regiões pobres maranhenses e a permanência do trabalho escravo contemporâneo
ligado a esses migrantes. Buscamos analisar as relações existentes, fugindo das
linearidades. Para isso, procuramos os processos-sínteses do fenômeno da
migração e do trabalho escravo contemporâneo. Os processos que estão ligados ao
movimento do trabalhador rural neste trabalho se relacionam à dinâmica de
reprodução do modo de produção capitalista. A fronteira agrícola brasileira e sua
expansão é um dos mais evidentes neste sentido. Martins (1975) analisa a migração
a partir do movimento da fronteira. Para ele, há no processo de expansão brasileira
pela fronteira duas frentes: a “frente pioneira” e a “frente de expansão”. A “frente
pioneira” exprime um movimento social de incorporação das novas regiões pela
economia de mercado. Segundo o autor, é expressa geograficamente pelo dualismo
com a zona antiga, que se caracteriza pelo “terreno empobrecido, transformado em
pastagens e marcado, devido à emigração para a zona pioneira, pela perda dos
tipos humanos mais empreendedores” (MARTINS, 1975, p. 44). A falta de condições
de sobrevivência do camponês nas antigas terras faz com que ele se desloque para
novas áreas. A necessidade de movimento é advinda de uma necessidade de
sobrevivência, em que as situações econômicas são parte da força motriz do
deslocamento. Isso coloca o deslocamento do trabalhador no âmbito da sua
economia e das implicações da sua estrutura produtiva.
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Carneiro (s/d) descreve alguns períodos para o campesinato maranhense,
como a fase de crescimento, enfraquecimento e de desmantelamento com
atrelamento aos programas compensatórios ligados à agricultura familiar. Essa
descrição traz à tona a situação de pobreza e de dependência dos grupos
camponeses maranhenses, sobretudo, de sua estrutura produtiva, em que o acesso
à terra ou a dificuldade de produzir de maneira autônoma fazem com se fragilizem.
Nesse mesmo contexto de empobrecimento das populações rurais,
Almeida e Mourão (1976) explicam que o trabalhador temporário das grandes
lavouras surge como resultado, principalmente, da expropriação de suas terras,
podendo ficar migrando constantemente, como acontecem com os “boias-frias”.
Esses autores já fazem uma relação entre a limitação de acesso ao recurso terra
com o deslocamento de trabalhadores.
Vinculados ou não à agricultura camponesa, os migrantes são, em sua
maior parte, fruto de um sistema de concentração fundiária que os força a procurar
modos de subsistência em outras regiões fora da sua região de origem. Quando
esses trabalhadores são ligados à agricultura camponesa podem ser a geração
herdeira, que a produção familiar já não comporta ou, ainda, o agricultor camponês
que pela sua área pequena para o cultivo por disponibilidade ou por qualidade do
solo e já não consegue produzir para garantir para o ano todo. Também pode ser o
camponês expropriado de suas terras que migra constantemente a procura de
serviços ou “bicos”4 temporários, nas empreitadas (ALMEIDA e MOURÃO, 1976).
Outra perspectiva é expressa por Octávio Guilherme Velho (1979). Para
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 foi em grande parte
responsável por assegurar mão de obra para as plantations e garantiu 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).

4

“Bico” é o termo que os informantes do trabalho se referem a trabalhos temporários, as vezes de
maneira informal. Outro termo que é muito citado é “empreitada” ou “trabalho no trecho”.
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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 o cerceamento dessa liberdade, que se contrapõe aos padrões de
acumulação.
A reprodução 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, bem como
o desenvolvimento do modo de produção e suas contradições.
Ariovaldo Umbelino de Oliveira (2007) escreve que as concepções
teóricas sobre o capitalismo na agricultura podem ser analisadas a partir de duas
perspectivas

diferentes. A primeira é

a visão tradicional

que analisa o

desenvolvimento do modo de produção capitalista com uma inevitável destruição do
camponês que pode vir a acontecer por duas vias: a partir de um processo de
diferenciação interna e a partir da modernização do latifúndio. Assim ele descreve:
[...] o camponês, ao produzir cada vez mais para o mercado, tornar-se-ia
vítima ou fruto desse processo, pois ficaria sujeito às crises decorrentes das
elevadas taxas de juros, para poder ter acesso à mecanização, por
exemplo, e aos baixos preços que os produtos agrícolas alcançam no
momento das colheitas (OLIVEIRA, 2007, p. 9).

A outra via de desenvolvimento do modo de produção na agricultura
nessa perspectiva tradicional é a modernização do latifúndio em empresas rurais
capitalistas. Esse processo faria com que o modo de produção se instalasse de
maneira plena no campo (OLIVEIRA, 2007). Nesse contexto, camponeses ricos e
capitalistas rurais, ou latifundiários, têm os mesmos interesses, e os camponeses
pobres se tornariam assalariados a serviço do capital.
A segunda perspectiva concebe o desenvolvimento contraditório no
campo brasileiro. Para o autor, o capital cria e recria as condições de reprodução
das relações não-capitalistas de produção combinadas ou não com as relações
capitalistas. Ele assim expressa a sujeição do campesinato que não se assalaria,
mas que de forma combinada às relações capitalistas se insere no atual modo de
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produção: “[...] o processo de sujeição do campesinato ao capital que está em
marcha, uma sujeição que se dá sem que o trabalhador seja expulso da terra, sem
que se dê a expropriação de seus instrumentos de produção” (OLIVEIRA, 2007, p.
11). Essa sujeição, segundo ele, se dá devido ao capitalismo não ser propriamente
um modo de produção de produtos, mas sim, um modo de produção de mercadorias
que se faz completamente na circulação, quando o capitalista converte a mercadoria
em dinheiro e portando apropria-se da mais-valia.
As interpretações da questão agrária têm como ponto comum a
generalização progressiva por todos os ramos e setores da produção do capitalismo,
e do assalariamento, relação de produção específica desse modo de produção. Mas
que se diferencia pelo centro das duas principais visões do desenvolvimento do
modo de produção, que em síntese podem ser assim descritos:
1) Inevitável homogeneização: formação do operariado único num polo, e
de uma classe burguesa no outro;
2) Processo contraditório (e heterogêneo) o que leva a expansão do
assalariamento no campo em conjunto com o trabalho familiar camponês.
A situação de criação de uma classe assalariada no campo paralelamente
a reprodução de relações não assalariadas é fruto de uma contradição do próprio
modo de produção. Essa forma de reprodução é necessária por dois motivos: 1) cria
condições para a manutenção de salários baixos no campo; 2) mas também permite
a sobrevivência de um exército de trabalhadores que são contratados somente na
época de colheitas.
A partir dessa interpretação, de reprodução de relações não capitalistas,
Ariovaldo Umbelino Oliveira afirma que a migração é um dos mecanismos de
reprodução camponesa. Ele assim escreve:
O camponês deve ser visto como um trabalhador que, mesmo expulso da
terra, com freqüência a ela retorna, ainda que para isso tenha que (e)migrar.
Dessa forma, ele retorna à terra mesmo que distante de sua região de
origem. É por isso que boa parte da história do campesinato sob o
capitalismo é uma história de (e)migrações (OLIVEIRA, 2007, p. 11).

O movimento que aqui se coloca do camponês é apropriado pelo
capitalismo como forma de sua manutenção e reprodução. Dois fatos contribuem
para essa hipótese: 1) as fazendas capitalistas não dispõem de produção o ano
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inteiro5, então, mesmo que elas assalariassem os trabalhadores contratados nos
períodos de colheita, não os mantém o ano inteiro. Sendo assim, são dispensados
no período após a colheita. Esse primeiro fato abre a perspectiva de que esses
trabalhadores são liberados e podem se ocupar em outros setores da economia,
incluindo a economia urbana. Assalariando-se nos pequenos centros, indo para a
construção civil, ou trabalhando nos circuitos inferiores das médias/grandes cidades;
2) o segundo fato diz da reprodução de áreas pobres suficientes para gerar uma
situação de escassez de recursos e que seja necessária a busca pelo trabalhador de
condições de sobrevivência em outras localidades e permitindo sua reprodução
como força de trabalho.
O primeiro fato é interligado ao segundo de tal modo que não podem ser
considerados de maneira separadas. Tanto um quanto o outro pressupõem a
reprodução do trabalhador como força de trabalho. Podemos encontrar ponto em
comum nesses dois fatos a partir do que Oliveira (2007, p. 37) escreve:
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.

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 à acumulação capitalista como
reserva de mão de obra barata. Ela, além de manter o trabalhador rural durante
determinado período, impossibilita sua permanência por todo o ano fazendo-os
migrar nos períodos de colheita ou de expansão do agronegócio.
Quando André Eduardo Ribeiro da Silva (2012) escreve sobre as redes de
migração e tenta compreender suas territorialidades nas idas e vindas do Maranhão
5

É cada vez mais constante a grande produção vinculada ao agronegócio associar vários produtos
para que a propriedade seja produtiva o ano inteiro. Assim, na entressafra da soja, por exemplo,
várias fazendas produzem o chamado “milho safrinha”. Isso tem ocasionado que o período de ida
para as regiões continuar como sendo periódico, mas sem cessar em nenhuma época do ano, como
acontecia anteriormente. Apesar disso, o migrante que vai para esses lugares, ainda assim, continua
sendo temporário, já que se ocupa nessas fazendas por atividade específica, não realizando
trabalhos na soja e no milho numa única ida, por exemplo, mas apenas no plantio/colheita de um
único produto por viagem.
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para São Paulo, ele afirma que há uma vinculação estreita entre o processo de
construção dos territórios de migração e a territorialidade experimentada nas áreas
de origem, o que nos faz entender que a condição social do sujeito é importante
elemento de análise do migrante.
A análise da economia agrícola no ciclo do capitalismo internacional
também coloca a contraditoriedade da criação de regiões altamente densas do
ponto de vista do capital e outras que são rarefeitas quanto ao fluxo do dinheiro.
Esses espaços opacos se dão em diferentes escalas, podendo ser de bairros nas
grandes metrópoles, até regiões inteiras. E neles se reproduzem grupos sociais
empobrecidos. Esses pobres tornam-se importantes elementos para baratear a
produção nas regiões de avanço do agronegócio, nas cidades ou regiões de
expansão do capital, servindo à formação do exército de reserva.
Esse referencial é importante para contextualização do modo de produção
capitalista como sendo de reprodução de desigualdades, já que sua lei primordial é
a acumulação e a concentração. Mas as possibilidades para que isso ocorra são
dadas por vários processos que estão vinculados à força de trabalho e ao seu
controle. 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), nos quais o estado
desponta com os piores índices. Segundo Nascimento (2011), a pobreza absoluta no
estado assolava cerca de 77,8% da população em 1995 e em 2008, era 55,9% da
população estava 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.
Em decorrência dessas informações, vêm crescendo os estudos acerca
da pobreza, sobretudo, tomando em consideração os programas de erradicação da
pobreza. 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 Silva e Silva (2010), que faz
uma reflexão sobre as categorias pobreza e exclusão social para, dessa maneira,
analisar as políticas sociais no Brasil. Atrelada a isso, a precarização do trabalho no
campo tem íntima ligação com as migrações de camponeses, como afirma Adriano
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P. Santos (2010). A necessidade de o trabalhador conseguir sua sobrevivência faz
com que este aceite as piores condições de trabalho. Nesse âmbito, cabe aqui
entender o papel da reprodução do espaço no modo de produção e o seu papel na
permanência da pobreza nesse estado. A permanência de situações de carência no
estado é parte do que chamamos de espaços subalternizados na reprodução do
modo de produção. Como debateremos mais a frente, esse termo faz referência à
obra de Antonio Gramsci (1978, 1999), que abre mão de citar o papel das classes
subalternas na tomada da hegemonia.
As situações de carência, pobreza, falta de recursos fazem com que se
vislumbre formas adversas do trabalhador tentar sobreviver, inclusive, submetendose às piores formas de exploração.
O trabalho escravo contemporâneo aparece como uma forma necessária
para o modo de produção, mas que deve ser mantida em silêncio, sem fazer alarde,
com pouca visibilidade. Assim, mesmo que os números de trabalhadores resgatados
de trabalho escravo sejam altos, tenta-se a todo e qualquer custo escamotear esse
fato, a partir de vários discursos, sobretudo, o que vem sendo utilizado de que na
verdade, não seriam situações de escravidão, mas sim, de violações de direitos
trabalhistas. É o que Regina Bruno (2008) chama de novos modos de
conflituosidade, combinado ao 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” (BRUNO, 2008, p. 84).
O discurso do desenvolvimento sustentável e da responsabilidade social
tenta mascarar o trabalho escravo contemporâneo nas frentes de expansão. Na
verdade, esse discurso se atrela com o fim da pobreza e da geração de renda para
substanciar o avanço do agronegócio. O agronegócio é demonstrado como o
redentor do campo brasileiro, que traria o progresso e a modernidade, com a
integralização do uso de técnicas ao cotidiano do trabalhador, a criação de postos de
trabalho e a substituição das relações atrasadas por condições de trabalho dignas.
Regina Bruno assim expõe:
Se de um lado, o discurso patronal sobre a responsabilidade social e pelo
fim da pobreza ganha maior visibilidade e se constitui em preocupação, de
outro, não se observa em contrapartida uma mudança significativa na
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natureza das relações de trabalho: a intensificação do trabalho, em especial
nas regiões canavieiras, e o recurso ao trabalho escravo nas frentes de
expansão são uma realidade e se constituem em campo de tensão e
conflitividade (BRUNO, 2008, p. 93).

De maneira contrária, cada vez mais ficam a olhos nus os impactos
sociais e ambientais desse tipo de atividade no campo brasileiro. Citamos alguns
exemplos: a utilização de mão de obra por hectare no agronegócio é irrisória frente a
utilização de força de trabalho na agricultura familiar; o plantio de vastas áreas com
uma mesma cultura, a homogeneização das paisagens, a substituição da
biodiversidade da flora local, como dos cerrados e da Amazônia, ou o uso de
agrotóxicos nas plantações têm ocasionado diversos problemas, como o
empobrecimento dos solos, o rompimento das cadeias alimentares, a poluição de
riachos, rios e mananciais de forma geral, ou então, a extinção de espécies vegetais
e animais.
A expulsão das famílias camponesas, que passam a viver nas periferias
das cidades-polos, a proliferação da pobreza de maneira sistemática e das
desigualdades sociais com a concentração de terras e capital por uma elite, aliadas
a fragmentação das culturas locais das comunidades tradicionais que historicamente
produziram os antigos territórios por onde o agronegócio avança, dentre outros, têm
sido os principais impactos sociais, econômicos entre outros. Além disso, a mudança
na forma de produção do espaço, com novas relações de produção e uma maneira
diferenciada de organização do trabalho também têm sido apontadas no processo
de desenvolvimento da moderna agricultura nessas áreas de fronteira.
Associada a esse referencial teórico e metodológico, para dar conta do
problema proposto fizemos uma busca por bibliografia em revistas especializadas,
livros, textos diversos, em que buscamos os autores que estudam sobre a migração,
trabalho escravo e sua relação com o modo de produção capitalista no Brasil. Além
disso, fizemos pesquisa de campo em municípios do Maranhão, onde realizamos
entrevistas com informantes. Também efetivamos busca de dados secundários junto
a bancos de informações de órgãos públicos, fundações e movimentos sociais.
Os municípios que realizamos pesquisa de campo foram aqueles em que
os dados da Comissão Pastoral da Terra (CPT) do período de 2003 a 2013, em seu
levantamento anual, apontam como os maiores emissores de mão de obra escrava:
os municípios de Codó, Coroatá, Timbiras, Santa Luzia e Açailândia. Também
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realizamos trabalhos de campo em municípios que, no trabalho como educador do
Programa Nacional em Áreas de Reforma Agrária (PRONERA), demonstraram um
grande contingente de pessoas que migraram ou que migram com frequência.
Dessa maneira, escolhemos os municípios de Esperantinópolis e Peritoró. Todos
esses municípios apresentam relatos de casos de trabalho escravo contemporâneo
e de grandes contingentes populacionais que se deslocam. Também entrevistamos
lideranças sindicais desses municípios, secretários municipais, integrantes de
prefeituras e, principalmente, integrantes de movimentos sociais.
As entrevistas e coletas de informações orais eram precedidas da
formulação de um roteiro resumido em que obedecia a história do resgate do
trabalhador. Essa informação foi coletada de antemão com informantes e pessoas
ligadas ao Centro Maranhense de Defesa da Vida e dos Direitos Humanos
(CMDVDH) e que geralmente acompanhavam as entrevistas. Assim, os roteiros
tinham suas especificidades de acordo com o entrevistado e seu perfil, mas também
tinham certos elementos-padrão, como por exemplo, a busca pela história de
migração do sujeito entrevistado, na qual se buscava o porquê saiu do seu lugar de
origem e qual sua situação socioeconômica, bem como o lugar de destino e de
resgate do trabalho escravo.
As entrevistas com pessoas que migraram, sem necessariamente terem
sido resgatados de trabalho escravo contemporâneo também tinham os elementos
da história de migração, sendo estas entrevistas feitas individualmente com 6
trabalhadores e coletivamente num grupo de 8 trabalhadores dos municípios de
Peritoró e Esperantinópolis.
A escolha tanto dos entrevistados resgatados de trabalho escravo
contemporâneo como os trabalhadores migrantes foram feitas com a ajuda de
informantes

das

comunidades.

No

caso

dos

entrevistados

que

estamos

denominando de trabalhadores migrantes, buscamos a ajuda de estudantes do
PRONERA que atuavam junto à juventude camponesa nas comunidades rurais da
região central do estado. Os migrantes que foram resgatados de trabalho escravo
foram contatados pelos funcionários do CMDVDH em Açailândia para participarem
de entrevistas coletivas e individuais. Os relatos desses sujeitos são citadas no texto
deste trabalho sem identificação por motivo de segurança e anonimato, já que
sofrem de represálias e ameaças em seus municípios de residência.
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Além dos trabalhos de campo em que realizamos entrevistas e buscas de
informações orais, fizemos também participações em eventos organizados pelo
Serviço de Pastoral do Migrante (SPM), pela Comissão Pastoral da Terra (CPT),
Centro Maranhense de Defesa da Vida e dos Direitos Humanos (CMDVDH) e de
movimentos sociais como o Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais
Sem-Terra (MST), ASSEMA, Comissão Intermunicipal da Juventude Camponesa
(CIJUC), Associação da Juventude Rural (AJR), nas quais fizemos participações
como apenas ouvinte ou expondo dados e reflexões que foram enriquecidas no
debate junto aos assessores de pastorais, técnicos e camponeses que participaram
desses eventos.
A busca de dados secundários foi feita em instituições e bancos de dados
disponíveis para consulta. Assim, colhemos informações com a CPT, que desde a
década de 1980, constrói um banco de dados sobre a luta pela terra, conflitos,
assassinatos e trabalho escravo contemporâneo no Brasil. Também buscamos
dados e informações de instituições e órgãos públicos, tais como Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE), Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e das
Delegacias Regionais do Trabalho (DRT); Ministério do Desenvolvimento Social
(MDS) e o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), que ajudaram com os
dados sobre a pobreza; Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) e Instituto
Nacional da Cidadania e Reforma Agrária (INCRA), que colaboram com informações
sobre a questão agrária e questão fundiária. Além dessas instituições, utilizamos as
informações dos Grupos de Pesquisa sobre a temática desse estudo, como o
Observatório de Políticas Públicas do Programa de Pós-graduação em Políticas
Públicas da Universidade Federal do Maranhão (UFMA) e o Grupo de Pesquisa
Trabalho Escravo Contemporâneo (GPTEC) da Universidade Federal do Rio de
Janeiro (UFRJ).
Com esse material colhido e apoiado no referencial teórico metodológico,
esse estudo está dividido em cinco partes. O primeiro capítulo é essa introdução,
que apresenta o objetivo, metodologia e uma breve discussão de referencial teórico
e metodológico que utilizamos no decorrer da pesquisa. O segundo aborda o
trabalho escravo contemporâneo dentro de uma “nova” dinâmica do modo de
produção do capital, que implica em uma espacialidade totalmente diferente. Assim,
buscamos

entender

a

reprodução

e

permanência

do

trabalho

escravo

contemporâneo no atual momento histórico do capitalismo, entendemos esse
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fenômeno como permanente e não como arcaico ou transitório. Na perspectiva da
pobreza

como

elemento

de

reprodução

do

capital,

o

trabalho

escravo

contemporâneo também pode ser vislumbrado como forma-limite de exploração do
trabalho.
Como parte da reprodução da pobreza, ou melhor, a saída encontrada por
uma parte dos camponeses para sua reprodução enquanto grupo social, a migração
aparece como movimento também da mão de obra e maneira de mobilização de
força de trabalho pelo capital. Nessa dinâmica de migrantes pobres, buscamos os
elementos de vulnerabilidade para o trabalho escravo contemporâneo a partir das
mudanças que o mercado de trabalho tem, sobretudo, no campo brasileiro. Assim, o
terceiro capítulo aborda os movimentos migratórios e as novas espacialidades,
sobretudo do campo maranhense, com a mobilização de força de trabalho. Os novos
tipos de migração que passam a acontecer no final do século XX e início do século
XXI são parte do movimento da economia brasileira de mobilização da força de
trabalho pelo capital.
As condições de saída e atração dos camponeses são parte das
características da reprodução do modo de produção no espaço e que no Maranhão
estamos denominando de Geografia do Diabo. No quarto capítulo trazemos uma
reflexão da pobreza como um importante elemento para se pensar o deslocamento
de camponeses. Assim, a carência e a falta de acesso a recursos naturais, como a
terra funcionam como impulsionadores da decisão de partir dos camponeses. A
partir desse debate, analisamos as condições de vulnerabilidade dos camponeses
pobres no Maranhão e como isso torna esse espaço, o espaço do trabalho escravo
contemporâneo. O que estamos designando como espaços subalternos ou
subalternizados pela dinâmica capitalista e que servem à dinâmica histórica e
espacial do modo de produção.
Esse trabalho é um conjunto de reflexões que tenta enumerar fenômenos
e explicar dinâmicas e processos como parte da realidade concreta e não tem a
intenção de esclarecer todos eles. Assim, o que apresentamos como considerações
finais, na verdade, não pode ser conclusivo, mas sim, elementos para se suscitar
novas reflexões em torno do tema do trabalho escravo contemporâneo e dos temas
que o rodeiam.
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2. TRABALHO ESCRAVO CONTEMPORÂNEO E A ESPACIALIZAÇÃO
DO CAPITAL

Onde homens valem menos que bois
Frase de entrada de entrevista da
Revista Carta Capital com maranhense que foi escravizado6
É ele o escravo maldito,
O velho desamparado,
Bem como o cedro lascado,
Bem como o cedro no chão.
Tem por leito de agonias
As lájeas do pavimento,
E como único lamento
Passa rugindo o tufão.
Castro Alves, Antítese.

Castro Alves foi um poeta da primeira fase do romantismo brasileiro.
Nascido no ano de 1867, no interior da Bahia, ele teve a sensibilidade de
compreender o drama dos negros escravizados do seu tempo. Demonstrou seu
protesto compondo versos que fizeram com que ele fosse conhecido como o “poeta
dos escravos”. Sua poesia de revolta e que mostrava a agonia do sofrimento da
liberdade cercada, como do canto da mãe que nina o seu filho e diz da felicidade da
araponga errante: “Que é livre, que livre voa/ Para as bandas do seu ninho/ E nas
braúnas à tarde/ Canta longe do caminho”.
A poesia de Castro Alves passa pelo sofrimento, eclode pela resistência
de Palmares, símbolo da luta contra a escravidão. À luta do quilombo, ele dá um
“Salve! Região dos valentes”. Como abolicionista, talvez ele não tivesse ideia de que
mais de 120 anos depois da abolição oficial da escravatura seus versos se
tornassem tão atuais, mas recitados de outra maneira, agora não mais da
escravidão institucionalizada. A antítese do escravo maldito reflete o que o
pesquisador Felipe Milanez (2011) escreve em reportagem da Carta Capital.
Descreve a entrevista com um trabalhador maranhense que foi escravizado no Pará:
“O maranhense João resolveu buscar trabalho no Pará, onde homens valem menos
que bois”. A escravidão faz com que o homem valha menos que um animal, como
numa maldição. Dois momentos da vida de João, o sujeito relatado na reportagem,
foram descritas na frase, e que descreve bem o que ele é: João migra, pois
6

Reportagem “Entrevista com um escravo: O maranhense João resolveu buscar trabalho no Pará,
onde homens valem menos que bois” (MILANEZ, 2011).
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trabalhador, ele não encontrou trabalho em seu estado de origem. Ele foi
escravizado, e tratado como mercadoria, mais barata que o gado.
Porém, mesmo com situações como essas retratadas nesse tipo de
reportagem, o trabalho escravo contemporâneo é um tema silenciado. Talvez porque
a ocorrência desse tipo de situação indicasse que o propalado progresso e
desenvolvimento como sinônimos de bem-estar social não fosse uma realidade no
contexto do modo de produção que se desenvolve no país. A escravidão como
fenômeno presente na sociedade nacional contemporânea e incrustada no
capitalismo e o que este modo de produção destina ao Brasil na Divisão Territorial do
Trabalho (DTT) faz com que essa forma de exploração do trabalho seja o símbolo de
que o país funciona dentro da economia mundial, mas com elementos que revive o
período de Castro Alves, agora com novos rótulos, outras roupagens adaptadas para
a moral dos nossos tempos.
Nesse capítulo pretendemos analisar a permanência do uso do trabalho
escravo contemporâneo a partir da dinâmica do capital no Brasil, pensando a
contradição entre o avanço e desenvolvimento, por exemplo, da moderna agricultura
no país com a reprodução e uso da exploração do trabalho a partir da imobilização
de força de trabalho. Dessa maneira, refletimos o trabalho escravo contemporâneo a
partir das condições de existência e reprodução do modo de produção capitalista
com sua vinculação com a produção de capital a partir da acumulação primitiva.
O processo de modernização da produção brasileira tem se dado como
parte do discurso do progresso e como forma do Brasil ultrapassar formas
aparentemente arcaicas de exploração do trabalho, modos ditos como atrasados de
produção. Esse discurso é reproduzido, geralmente, sem reflexões teóricas e, muito
menos, sem se pensar na sua concretude e nem nas suas implicações.
Nas últimas três décadas, o Brasil vem experimentando um surto de
modernização que, além de ser associado como sinônimo de desenvolvimento, é
fortemente relacionado às técnicas e as inovações científicas, trazendo a tônica do
debate da agricultura, bem como as relações de trabalho que vêm assimilando
essas condições e a substituição dos trabalhadores pelo trabalho acumulado das
máquinas. Por exemplo, o trabalho no corte da cana-de-açúcar tem sofrido
implicações oriundas da inserção de maquinário nessa atividade e que são aceitas
como uma das maneiras de modernizar essa atividade. Ou ainda, as condições de
trabalho no plantio da soja que, não obstante, têm sido relacionadas também com a

40

grande possibilidade de incremento técnico. Essa associação entre moderna
agricultura e técnica tem se dado com o emprego de uma força de trabalho
diferenciada, em que o trabalhador da agricultura não se assemelha mais àquela
velha imagem do matuto, do peão, do ignorante que foi fortemente disseminada, até
mesmo em livros didáticos. A imagem do Chico Bento7 é ilustrativa da imagem do
trabalhador rural sem estudos, que apenas necessita de uma enxada e poucas
ferramentas para retirar sua subsistência e que foi por um longo período da história
do país o símbolo do trabalho no campo. A nova imagem do trabalhador rural do
Brasil moderno se caracteriza como operador de máquinas agrícolas, com alto grau
de instrução técnica e especialização.
Com as recentes inovações, a agricultura moderna cumpre o papel de
nova condição para a relação entre capital e trabalho, em que eficiência e alta
produtividade se colocam como mote dos processos incutidos na exploração da
mais valia do trabalhador pelo capitalista.
É importante notar que o agronegócio não se desenvolve de maneira
homogênea. Ao mesmo tempo em que essa imagem se difunde como sendo um
paradigma do agronegócio, da moderna agricultura para exportação, também
crescem as negações desse modelo. O trabalho escravo contemporâneo é não
somente uma contradição no sistema, mas também a negação deste modelo de
trabalhador que é estigmatizado pelo capitalismo. Ele passa a ser a evidência radical
do uso de outras maneiras de trabalho na obtenção de capital no capitalismo. Como
parte da expansão do capitalismo no campo, ele também apresenta propriedades
que demonstram que seu desenvolvimento é multivariado e que não segue apenas
um caminho único, mas vários para alcançar o objetivo da acumulação.
Nas franjas do sistema, ou seja, nas regiões de expansão do modo de
produção, essa heterogenia de sentidos que o capital adota no agronegócio é mais
candente. O trabalho escravo, a superexploração e as várias situações em que a
relação entre capitalista e trabalhador assume um grau de alta exploração são parte
dessas multiformas. A necessidade da elite do agronegócio permanecer com suas
altas taxas de lucro faz com que se elaborem diversas formas de exploração do
trabalhador. Assim, a permanência do trabalhador escravo, a superexploração e a

7

Personagem de histórias em quadrinhos de Maurício de Sousa, que faz parte da “Turma do Chico
Bento” e que foi criado em 1961 pelo cartunista.
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precarização do trabalhador de diversas formas passam a ser estratégias de
potencialização da apropriação da mais valia.
O número de trabalhadores resgatados em regime de escravidão no
agronegócio demonstra que a moderna agricultura não sobrevive apenas com a
reprodução de formas de relação de trabalho baseadas na relação clássica do
capitalismo, do proletário que vende sua força de trabalho para o capitalista e que,
no modo de produção atual toma a mediação da técnica. O uso de trabalho
reprimido sob a forma de trabalho escravo contemporâneo nos encaminha para a
reflexão de que o capitalismo utiliza formas não capitalistas para sobreviver como
modo de produção hegemônico.
O que chamamos de trabalho escravo contemporâneo faz parte de uma
analogia à maneira de relação de trabalho em que uma pessoa detinha a posse de
outra pessoa como sua propriedade destinada a realizar trabalhos de maneira
forçada, se tratava de uma instituição jurídica que permeou a sociedade brasileira e
de grande parte do mundo colonial em meados do capitalismo mercantil. Hoje, essa
instituição ganha a forma de cerceamento da liberdade do trabalhador por parte do
capitalista mediante alguma medida limitadora, como dívida ou violência. O trabalho
escravo perdurou no Brasil de forma legal e permitida durante todo o período
colonial e quase todo o império, sendo abolido oficialmente um ano antes da
proclamação da república pela “Lei Áurea” em 1888. Poucas vezes refletimos sobre
os anos da escravidão colonial e imperial, e pós Lei Áurea. De 1530 a 2015 são 485
anos. Isto significa que 385 anos foram de trabalho escravo e somente 127 anos
pós-abolição oficial da escravidão.
O trabalho escravo no período do Capitalismo Mercantil (séculos XVXVIII) teve uma importância ímpar no desenvolvimento do modo de produção
capitalista, principalmente para a alta acumulação que foi necessária para dar
impulso à revolução industrial. Para José Damião de Lima Trindade:
Este comércio de carne humana, gerador da diáspora negra que se abateu
sobre mais de 12 milhões de vítimas, foi um dos mais importantes fatores a
propiciar a chamada ‘acumulação primitiva’ de capital que, no final do século
XVIII, conduziria ao florescimento irresistível da Revolução Industrial e do
capitalismo industrial moderno (TRINDADE, 2011, p. 27-28).

A abolição oficial da escravatura no Brasil, em 1888, de certa forma,
representava, por um lado, a liberação de uma possível massa consumidora e a
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possibilidade de assalariamento, elemento-chave do capitalismo. De outro lado,
representava o descarte de capital imobilizado na compra desses escravos, em que
o capitalista teria que mobilizar de outras maneiras capitais para investir numa nova
relação de trabalho, por exemplo, a manutenção de colonos e o assalariamento. Ao
mesmo tempo, a abolição tardia do trabalho escravo no Brasil nos traz claramente a
mentalidade da classe dominante brasileira a respeito da exploração do trabalhador.
A relação que a classe proprietária manteve com os trabalhadores reproduziu isso,
da maior exploração possível, como afirma Tânia Bacelar Araújo (2000).
Para essa autora, a sociedade brasileira é crivada de três características
principais. A primeira é o não acesso aos meios de produção que é histórico na
formação brasileira e o acesso à terra é uma evidência principal. A segunda
característica diz respeito ao caráter contraditório da economia brasileira, em que,
de um lado, produz com tecnologia de ponta e, do outro, reproduz índices de
desigualdade muito altos. O terceiro elemento característico é a manutenção de uma
alta taxa de exploração do trabalhador, sendo que ela exemplifica esse último fato
numa rápida comparação de salários entre trabalhadores do mesmo ramo na
Europa e no Brasil, em que o recepcionista de um hotel 4 estrelas na Europa,
receberia quatro vezes mais que um trabalhador ocupando o mesmo posto no Brasil.
Essa última característica tem uma relação intrínseca com a mentalidade
da elite brasileira, de exploração do trabalhador aos moldes da escravidão colonial.
O trabalhador limitado de direitos, sem perspectivas e numa hierarquia social
perversa é percebido como subalterno em todas as esferas, desde a pública até o
círculo privado. Um exemplo é a posição subalterna dos trabalhadores rurais
brasileiros que não foram totalmente abrangidos pela Consolidação das Leis
Trabalhistas (CLT) e nem as trabalhadoras domésticas. Essa última categoria,
podemos falar que herdou características da escravidão colonial e imperial
brasileira, tendo as trabalhadoras domésticas que lidar com situações que muitas
vezes se assemelham a escravidão, como as situações descritas no filme de Anna
Muylaert, de 2015, “Que horas ela volta?”, em que a personagem interpretada por
Regina Casé trabalha como empregada doméstica, vivendo integralmente na casa
dos seus patrões. Sua filha, quando vai prestar vestibular na cidade de São Paulo,
fica na casa dos patrões de sua mãe gerando uma série de conflitos com a família
de classe média que lhe recebe. A adolescente promove uma série de rupturas em
relação aos códigos de postura criados entre patrões e empregada, esses códigos
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se assemelham a manutenção da empregada/escrava em uma nova casa grande.
No mesmo sentido, filmes como “Quanto Vale ou é por quilo” do diretor Sérgio
Bianchi, lançado no ano de 2005 também retrata a analogia possível entre o trabalho
das empregadas domésticas e o trabalho escravo.
Para essas duas categorias de trabalhadores e trabalhadoras, tanto de
trabalhadores rurais como de trabalhadoras domésticas, foi necessário legislações
específicas para garantir direitos que, em tese, a CLT dava à universalidade de
trabalhadores. Respectivamente, a lei nº 4.214/1963 que institui o “Estatuto do
Trabalhador Rural” e a Proposta de Emenda Constitucional nº 66 (promulgada em 2
de Abril de 2013), a chamada PEC das Domésticas, que assegura direitos como
salário-mínimo, férias proporcionais, horas extras, adicional noturno e o Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).
A casa grande se reproduziu no país com novos rótulos, mas agora,
socialmente ajustada e adaptada para ser aceita pela moral contemporânea, sem
que necessariamente o domínio e o poder do patrão excluam a égide da relação
entre escravagistas e escravos, ou seja, a propriedade como fundamento dessa
relação, em que o senhor de escravos mantém sua posse de maneira escancarada.
Após a abolição oficial, a escravidão foi mantida de maneira ilegal no
país, acontecendo nas mais diversas atividades, mas de maneira velada. Os casos
de escravidão pós-abolição não foram tratados como tal durante quase todo o
século XX. Ricardo Rezende Figueira et al (2011) lembram que somente em 1988
que um relatório oficial traz a categoria “trabalho escravo” em seu corpo. Porém,
uma discussão mais ampla sobre o tema somente foi acontecer em 1992, com o
debate da escravidão feito pelo Fórum Nacional de Combate à Violência no Campo.
E em 2003 houve pela primeira vez uma ação governamental que demonstrava um
projeto de planejamento conjunto, com a construção do Plano Nacional para
Erradicação do Trabalho Escravo. Apesar de o problema começar a aparecer na
agenda governamental, contraditoriamente, o Estado continuava com seu projeto de
desenvolvimento
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2.1 O Trabalho escravo contemporâneo no Brasil: entre relatos e apropriações
conceituais
Foi a pior situação pela qual passei na minha vida.
A nossa condição era de animal, não de ser humano
Reginaldo Viana da Costa
26 anos, de Barras (PI), libertado na obra de uma escola em SP em 20148

O livro de Caio Prado Júnior, “História Econômica do Brasil”, expõe como
a formação econômica do país esteve ligada ao desenvolvimento do modo de
produção capitalista, no cenário de rupturas de sistemas e estruturas que ele
analisa. É interessante notar as resistências empreendidas pelas elites de cada
período e ciclo econômico com a intenção de manter suas bases de dominação
política. Uma dessas rupturas está ligada à abolição da escravidão no país, que foi
até fortalecida com o tráfico de escravos, mas que em meados do século XIX mostra
sinais de decomposição. Segundo Prado Júnior (1963), em 1831 foi apresentado um
projeto ao Parlamento para a abolição da escravatura, mas a câmara se recusou a
apreciar. Esse alvoroço em torno do projeto mostra o quanto era permissiva a
sociedade brasileira em torno da degradação do outro, sendo até infundado pensar
o contrário, não sendo os objetivos nem sequer considerados para deliberação.
O mesmo autor faz uma análise do uso de trabalho assalariado em
setores da economia como a nascente indústria manufatureira e cita as vantagens
do uso de mão de obra não escrava.
Nela não se empregarão trabalhadores servis, a não ser para tarefas
secundárias e acessórias; a sua ineficiência para os serviços mais delicados
e complexos de manufaturas será logo percebida; sem contar a vantagem
financeira maior que representa na indústria o pagamento de salários em
vez do preço de escravos (PRADO JÚNIOR, 1963).

Essa contradição dentro do regime escravista expõe sua degradação.
Porém, com a abolição oficial da escravatura, a disciplina da senzala, como um
poder de propriedade imposto pelos senhores às suas posses, viria a se manifestar
sob outros aspectos e nos mais remotos cantos do país.
Não mais sob o escudo da lei, a escravidão no país adquiriu adaptações
para sobreviver ao novo regime e ganhou novas designações, mas manteve sua

8

Reportagem do portal G1, “TRABALHO ESCRAVO
http://g1.globo.com/economia/trabalho-escravo-2014/platb/
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base ideológica, a de manutenção do trabalhador sob o domínio do patrão, que o
imobiliza e reprime seu deslocamento aos mandos e desejos do novo senhor de
escravos, que aparece dentro da modernização do país com designações diversas:
escravagista, latifundiário, empresário do agronegócio ou simplesmente empresário.
O fim da escravidão institucionalizada, não quis dizer o fim da escravidão de fato,
mas apenas uma nova forma de lidar com o fenômeno.
Após a abolição da escravatura, mesmo de maneira ilegal, o trabalho
escravo perdurou no Brasil, velado, escondido, às vezes mais escancarado, sendo
utilizado de maneira indiscriminada por agentes que sabiam de sua impunidade
frente o desrespeito ao ser humano. Os relatos sobre a permanência do trabalho
escravo contemporâneo em várias atividades são encontrados na literatura e em
diários publicados que retrataram a vida no século XX. Um exemplo é o texto de
Euclides da Cunha (2006) “À margem da história”. Nele, o autor a partir de sua
experiência na Amazônia no início do século XX, descreveu a situação dos
nordestinos que migraram para a região Norte do país, atraídos pela atividade de
retirada do látex das seringueiras. A partir desse movimento, Ricardo Rezende
Figueira e Adonia Prado (2011, p. 11) comentam a obra de Euclides da Cunha,
escrevendo que “[...] o nordestino empurrado pela necessidade para a região, era
aguardado para ‘[...] a mais imperfeita organização do trabalho’” (CUNHA, 2006, p.
28). Estes autores citam o fato de Euclides já revelar (ou ainda revelar) “[...] a
existência de homens atados aos seringais, vítimas de um crime que não era
aleatório, mas intencional” (2011, p. 11).
Tomado de maneira natural no período, esse relato de Euclides da Cunha,
na verdade, retratava fatos que não se davam de maneira isolada e aconteciam de
forma generalizada e acatados por grande parte da sociedade brasileira com
naturalidade. Principalmente os seringais amazônicos eram espaços propícios
dessas formas de exploração do trabalho humano. Trabalhadores eram tratados
como animais e a distância de suas regiões de origem (o Nordeste, sobretudo)
favorecia esse tipo de situação.
A restrição à liberdade desses trabalhadores tinha um percurso simples,
segundo os autores, “a trama da prisão da pessoa constava inicialmente do
adiantamento recebido para a viagem, o transporte, os gastos provenientes da
compra de mercadorias e instrumentos de trabalho” (FIGUEIRA; PRADO, 2011, p.
11). Assim, se elaborava uma complexa rede de aliciamento e restrição da liberdade,
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sobretudo com a dívida contraída no ato do deslocamento do trabalhador, que o
fazia em busca de melhores condições de vida, frente a uma estrutura fundiária e de
acesso à terra na região Nordeste que os impulsionavam a migrar.
Como um genocídio, esse processo pode ser descrito a partir das
condições de sobrevivência dos migrantes nos seus locais de origem. Grande parte
deles se originava da região Nordeste e migravam em busca de melhores condições
de vida, fugiram das secas e do poder dos coronéis. Dessa maneira, é possível
perceber a presença de nordestinos por toda a região norte, atraídos não somente
pela atividade de retirada do látex dos seringais, mas também, e, sobretudo pelas
várias atividades agropecuárias que floresceram naquela região.
Ricardo Rezende Figueira e Adonia Prado (2011) citam ainda os relatos
de Ferreira de Castro e Thomaz Davatz, afirmando que esses não tiveram a mesma
sorte que Euclides, tendo vivenciado a experiência na sua forma mais cruel: foram
escravizados. Ferreira de Castro saiu de Portugal para o Brasil e foi levado a BelémPA, onde viveu quatro anos nas condições que Cunha descrevera em “Á margem da
história”. Castro acabou por escrever um romance inspirado nessa experiência que
se chamou “A Selva”. Thomaz Davatz escreveu o livro “Memórias de um Colono no
Brasil” que é um memorial de sua história e de outros colonos nas fazendas de café
de São Paulo. “Ali tinham sido submetidos não apenas à situação-limite da
imigração em terra estrangeira, mas à condição de escravidão” (FIGUEIRA; PRADO,
2011, p. 13).
Da mesma maneira que para as situações presenciadas e caracterizadas
por Euclides da Cunha, as situações de escravidão contemporânea seguem o
mesmo desejo dos antigos escravagistas, a extração da mais valia, e a acumulação
de capital. Porém, os sujeitos envolvidos na limitação da liberdade dos trabalhadores
já eram outros. “Era a pecuária que, financiada e incentivada pela ditadura,
concentrava terra, aliciava e submetia os novos trabalhadores ao mecanismo do
endividamento” (FIGUEIRA; PRADO, 2011, p. 13). Assim, durante o século XX a
região amazônica se tornou o lugar de destino principalmente de nordestinos e que
sob as novas formas de exploração econômica da região foram submetidos à
superexploração e ao trabalho escravo contemporâneo, sendo que essas atividades
foram largamente anunciadas como parte da ocupação da região norte e
estruturados como estratégia geopolítica de integração nacional.
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Apesar das mudanças no que diz respeito às atividades que escravizam
a lógica descrita por Euclides da Cunha permanecia, “[...] é o homem que trabalha
para escravizar-se” (CUNHA, ANO).
Figueira e Prado (2011, p. 13) continuam:
O autor, possivelmente, não imaginava que a tragédia persistiria com tanta
e amiúde frequência nos anos posteriores. Pouco mais de 30 anos depois,
Euclides da Cunha não assistiu, ao deslocamento de milhares de brasileiros
de muitos rincões do país em direção à mesma região para viver os
mesmos problemas (FIGUEIRA; PRADO, 2011, p. 12).

Diferente do período descrito por Euclides da Cunha, o final do século XX
e o início do século XXI, a pecuária, a abertura de fazendas, o corte da cana-deaçúcar, além de atividades tipicamente urbanas, como a construção civil fazem parte
desse processo de limitação de liberdade no Brasil. Atividades que se tornaram
símbolos da modernização do campo brasileiro também se beneficiaram de
mecanismos de exploração do trabalhador baseado no trabalho escravo
contemporâneo, sobretudo, no preparo da terra ou abertura da fazenda.
O mito das “bandeiras verdes”, como é tratado por José Rodrigues de
Carvalho (2013) e Maria Antonieta da Costa Vieira (2001) expressa bem o
movimento de nordestinos que fugiam da estrutura fundiária concentrada e das
secas de sua região. Baseados na profecia do Padre Cícero, inúmeros grupos se
movimentaram em busca de terras para além do grande rio (que era indicado pelo
Rio Tocantins). José de Souza Martins (1996) afirma que as migrações espontâneas
para a Amazônia em grande parte tinham forte teor messiânico, com concepções
religiosas milenaristas.
A procura pelas “Bandeiras Verdes” se dá de forma a buscar um lugar
mítico, marcado pela estabilidade, que não é oferecida nos locais de origem desse
camponês. Nesse movimento que é acompanhado também em sua borda pela
expansão de relações mercantis, o dinheiro adentra como expressão do mal e do
diabólico, que acaba por subordinar o trabalho e a família. Assim, logo que o
dinheiro chegava com a sua perversidade, muitos dos grupos logo estariam a ir mais
à frente.
A submissão da natureza intrínseca a esse movimento de grupos sociais
para a Amazônia encontrou outra relação com os projetos agropecuários que
floresciam na região, principalmente no século XX, em que a subordinação dos
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homens por outros homens passou a ser sua base estrutural, com toda a
adversidade de relações de exploração.
Relatos expressos por viajantes, romancistas e estudiosos nos ajudam a
perceber que mesmo com a assinatura da “Lei Áurea” e o fim do regime de
escravidão de maneira legal, a forma de exploração do trabalhador a partir da
restrição da liberdade perdurou de maneira ilegal até o século XXI.
Quando Neide Esterci (2008) começa numa narrativa a descrever a cena
de um trabalhador que desce o rio em cima de uma canoa sob a mira das armas de
dois homens, fazendo o leitor se sentir fora do seu tempo, traz, na verdade, o fato de
que isso acontecia corriqueiramente no cotidiano das regiões rurais do país, mas
que era camuflada diante, principalmente, de elementos morais da sociedade
contemporânea. Ele, trabalhador fugitivo, que ia ser entregue na fazenda de onde
tinha tido a coragem de escapar, se torna o sujeito do aprisionamento da força de
trabalho. Esta que rompe com a lógica tradicional de uso da mão de obra e que é
mantida pelas elites intelectuais como o padrão do capitalismo na agricultura
brasileira, de que inevitavelmente, as formas “pré-capitalistas” estariam fadadas a
desaparecer.
Sob a ameaça de morte, o sujeito que era trazido na canoa permaneceu
rente, e fez a pesquisadora se questionar:
Quem poderia imaginar que a cena fosse apenas a ponta de um imenso
iceberg que, nos anos seguintes, iria-se revelando aos nossos olhos
estarrecidos, levando de roldão, Brasil afora, homens, mulheres e crianças,
contingentes enormes de jovens trabalhadores, famílias inteiras, num contar
sem fim de trágicas histórias, muita luta e renovadas formas de incansável
resistência? (ESTERCI; 2008, p. 04).

A ponta do iceberg, simboliza o fato de que somente uma parte minúscula
dos relatos de trabalho escravo estavam visíveis. Significa o desrespeito aos direitos
humanos que começou a ser desmascarado pelos dados da Comissão Pastoral da
Terra e de várias entidades que iniciaram a averiguação de denúncias de
trabalhadores escravizados e monitorar os casos, bem como dar assistência aos
trabalhadores libertados.
Entretanto, um primeiro obstáculo foi em relação a designação do
trabalho escravo. Termos como “trabalho análogo ao escravo”, “trabalho escravo
moderno”, ou “trabalho escravo contemporâneo” têm sido utilizados. A opção de
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José de Souza Martins (2009, p. 72) por não seguir a tentativa de classificação
prévia, é por ele entender que o fenômeno se dá numa “complexa e contraditória
teia de conexões que lhes dá vida e sentido”. Assim, o contexto do fenômeno pode
lhe conferir uma série de variações fazendo fugir a tal definição, mas isso, apesar de
dar possibilidades de ampliar o entendimento do fenômeno, dá pouco significado ao
combate da prática ilegal. Assim, a não definição abre caminhos para a fragilização
do combate ao trabalho escravo.
Dentro da literatura existem referências a vários conceitos de trabalho
escravo e muitas vezes há a opção por assimilar outras designações para se referir
a um mesmo processo, como por exemplo, “escravidão contemporânea” ou
“moderna”, ou ainda da própria legislação que adota o termo “trabalho análogo à
escravidão”.
Como escreve Neide Esterci (2008, p. 04) “As classificações se fazem de
acordo com o contexto, os critérios e as posições dos diversos atores envolvidos ou
que se pronunciam em cada caso”. Não só a designação em si, mas o próprio
enquadramento das situações e os vários critérios utilizados, mas o que tem
preponderado é o contexto e as posições dos diversos atores envolvidos. Esterci
(2008) chama atenção para isso, quando ela diz que é provável que entidades de
direitos humanos, representantes de organização de trabalhadores, advogados
concordem quanto ao enquadramento legal de alguma situação, mas que discordem
de representantes de órgãos públicos e empregadores, sobretudo pelas suas
posições políticas.
Esses termos não conseguem abranger as situações de humilhação,
castigos físicos e morais, torturas e muitas vezes a morte ao qual o trabalhador
escravizado vivencia, já que a limitação conceitual se dá na sua forma de
representação do real que não consegue abarcar sua maneira de operar no mundo.
Assim, a utilização de referências pode ser importante quando se trata do
entendimento de um conceito. Nesse caso, Neide Esterci (2008) faz uma análise da
utilização desses vários termos do ponto de vista da dominação e dos dois sujeitos
principais envolvidos, o escravo e o escravagista. Para ela:
Do ponto de vista conceitual, pode-se tratar as situações referidas como
escravidão, servidão ou trabalho escravo como relações de dominação.
Mas, falar em dominação pressupõe que algum tipo de legitimação seja
atribuída ao dominante, tanto por parte dos dominados quanto de outros
setores da sociedade. A legitimação se expressa em atitudes de

50

consentimento, e está condicionada a um esforço constante dos
dominadores no sentido de obter consentimento dos dominados (ESTERCI,
2008, p. 5).

Entendemos que essa legitimação se dá principalmente pelo aspecto
econômico, em que o dominador detém o poder de vida de outrem pela propriedade
dos meios de subsistência. A dominação que se dá pelo poder econômico, em
relação aos pobres que não tem acesso à renda, emprego, terras, e a própria
subsistência, se apresenta como uma concessão de dádivas por parte dos
proprietários. Estes têm o poder de decisão de quem vive e quem morre de fome, e
se concedem o direito à vida é por se apresentarem como caridosos.
Teresa Sales (1994), ao discutir as “raízes da desigualdade social na
cultura política brasileira” escreve sobre essa relação de submissão que o pobre tem
em relação aos “poderosos”. Para ela:
[...] a pobreza do brasileiro não é um estado que tem a ver apenas com
suas condições econômicas. Ela tem a ver igualmente com sua condição de
submissão política e social. E o compromisso coronelista é que está por trás
desse tipo de autojustificação da pobreza como sendo do interesse dos
'grandes' do local, como o meio mais importante de eles obterem os favores
necessários ao moto-contínuo de seu mando e de sua riqueza. A vinculação
pobreza-submissão, mais que uma marca da cultura política herdada do
monopólio do mando pelo domínio territorial, é uma marca desse estado de
compromisso herdado da nossa República Velha (SALES,1994, p. s/d).

A legitimação da dominação no trabalho escravo contemporâneo tem sido
também um dos elementos da sua conceitualização. Na verdade, sua definição é
difícil, pois se apresenta como uma situação anacrônica para a sociedade atual,
como um resquício que carrega uma série de representações, que até dificultam sua
apreensão como uma violência à dignidade humana. Comumente se associa à
escravidão a coerção da liberdade pela violência, implicando na imagem das
correntes e da vigilância armada. Porém, as formas de coerção do trabalhador
ultrapassam essa maneira direta de limitar sua liberdade. A lógica de opressão e de
poder sobre a liberdade do ser humano ultrapassa a corrente, ela pode ser exercida
sem armas, submetendo os trabalhadores ao poder pela necessidade do sujeito
buscar sua sobrevivência. A pobreza é o mote desta forma de subordinação. O
trabalhador pobre que necessita de condições de vida que podem ser dadas pelo
proprietário dos meios de produção. Assim, como no Fausto de Goethe, para o
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pobre, o mesmo que cria as condições de pobreza e mostrando que a eles pode
também trazer a morte, aparece como aquele que lhe dá a vida.
A bibliografia que busca analisar o trabalho escravo contemporâneo a
partir das situações de restrição da liberdade tem apontado para um padrão em
comum, a dívida como mecanismo de coerção do sujeito e de sua liberdade de ir e
vir. A dívida tem servido aos escravagistas não somente pela retenção do
trabalhador e de seus ganhos para o seu pagamento, a partir da via da ameaça,
mas também como elemento moral de restrição da liberdade, em que o trabalhador
se sente obrigado a pagar uma dívida. A honra do devedor move o seu desejo de
quitação, mesmo tendo a consciência da impossibilidade disso acontecer.
Entendemos da mesma forma que Antônio Alves Almeida (2011), ao
considerar que não é apenas uma discussão semântica. É acima disso, um debate
em torno dos problemas causados por essa prática em termos de dignidade para os
sujeitos envolvidos e escravizados e para a sociedade em geral. É importante
ressaltar que essa multiplicidade de termos indica que os critérios de análise estão
sendo construídos e como afirma o mesmo autor, os termos “estão em discussão
tanto

no campo político-ideológico quanto

no que diz respeito

ao seu

enquadramento na legislação trabalhista e nos códigos de defesa dos direitos
humanos” (ALMEIDA, 2011, p. 176). Esse debate traz consigo uma carga ideológica
capaz de mobilizar ou não a sociedade, bem como os aparelhos de mídia e de
justiça. Por exemplo, a utilização de um termo “trabalho análogo a escravidão” pode
retirar o peso que é um trabalhador perder sua liberdade e ficar a mercê de gatos9
que o vigiam com armas, ou ainda “semiescravidão”, “trabalho forçado” ou
“superexploração” fazem com que a imagem criada e imaginada pela população não
chegue perto das condições degradantes que os trabalhadores sejam submetidos.
A discussão que se travou em torno da aprovação da Proposta de
Emenda à Constituição (PEC) nº 57A/1999 e 438/2001 (da Câmara dos Deputados)
que trata da expropriação e destinação para a reforma agrária de propriedades
rurais e urbanas que sejam flagradas com o cultivo ilegal de plantas psicotrópicas ou
a exploração de trabalho escravo foi um demonstrativo da importância que há em
torno da designação e do que poderia ser enquadrado como trabalho escravo
contemporâneo.
9

Refere-se ao sujeito que é responsável pelo aliciamento e muitas vezes é a quem o escravizado fica
submetido durante o tempo de trabalho.
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Atualmente, a designação na legislação do que seja trabalho escravo
contemporâneo está contida no Código Penal Brasileiro, que define como a redução
de alguém a condição análoga à de escravo, submetendo-o a trabalhos forçados ou
a jornada exaustiva, ou ainda o sujeitando a condições degradantes de trabalho,
também pode ser restringindo, por qualquer meio, sua locomoção em razão de
dívida contraída com o empregador ou preposto (BRASIL, 1940). Porém, apoiados
principalmente pela elite agropecuária e do agronegócio, esse conceito tem sido
criticado por alguns segmentos do Congresso Nacional como sendo muito amplo e
assim, um empecilho para os setores do agronegócio, que se dizem os porta-vozes
do desenvolvimento nacional. Em matéria publicada no portal G1, Felipe Néri (2014)
cita o relator da proposta da PEC 54/13, o senador Romero Jucá (PMDB-RR), que
avaliou que a definição de trabalho escravo é muito vaga, devendo ser mais clara.
Para o senador, “Precisamos definir o que é uma jornada exaustiva e o que é um
trabalho degradante, que pode mudar de um estado pro outro [...]”. Ele justifica a
partir de diferenças regionais em relação ao trabalho ou descanso, em que, segundo
ele “Em São Paulo, por exemplo, um trabalhador pode achar degradante trabalhar
sem ar-condicionado e sem água. No Amazonas, tem trabalhador que trabalha
precisando dormir em rede”. Essa crítica feita pelos setores do agronegócio e
empunhadas pela bancada ruralista do Congresso pode ser lida como uma
justificativa para a mudança nas medidas legislativas e dessa maneira, estratégia de
fragilização do combate ao trabalho escravo contemporâneo, diminuindo o raio de
abrangência do teor da lei.
A PEC do trabalho escravo foi aprovada após consenso de que a
definição de trabalho escravo permanecesse a que estava contida no código penal,
até que fosse regulamentada nova legislação que tratasse do tema de maneira
específica. Posteriormente se voltaria a esse debate, a partir de uma proposta de
regulamentação, que até já tramita no senado (SENADO FEDERAL, PROJETO DE
LEI DO SENADO Nº 432/2013).
Esse debate em torno do trabalho escravo ultrapassa os limites das
designações e enquadramentos legais, sendo alvo dos discursos enquanto forma
estratégica de fragilizar no seio da sociedade a repulsa moral à forma de exploração
dos trabalhadores por maneiras de sub-humanas. O fortalecimento do combate ao
trabalho escravo, nas últimas décadas, tem se dado principalmente pelas denúncias
apuradas pelo MTE e pela CPT, porém, esbarra no discurso criado pela classe
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patronal, principalmente baseado em erros de interpretação da lei. Na verdade, o
discurso da classe patronal tem negado a existência do trabalho escravo
contemporâneo no país, e que seria uma equivocada leitura da legislação por parte
da fiscalização. A alegação principal é que se trata de violações das leis trabalhistas
e não do código penal.
A análise que Regina Bruno (2008) faz sobre esses discursos traz os
argumentos utilizados pela classe patronal para se isentar das condenações,
levando em conta o código penal, ou da culpa no uso de mão de obra a partir de
exploração de força de trabalho degradante. Na verdade, ela faz sua análise a partir
do uso dos transgênicos e do trabalho escravo na agropecuária por parte de
segmentos patronais, no que ela chama de novas conflituosidades. Um primeiro
argumento explica que o trabalho escravo é de fato um trabalho degradante e fruto
de um Estado ineficiente. Segundo a autora:
Um primeiro argumento patronal sobre a existência de trabalho escravo no
Brasil afirma que o trabalho é degradante, contudo é produto de um Estado
frágil que não consegue resolver a contento a questão, ou seja, mais uma
vez o empresariado lança mão da lógica da culpabilização do Estado como
justificativa para explicar determinadas questões – no caso, a natureza das
relações de trabalho – que de um modo ou de outro lhes concerne
(BRUNO, 2008, p. 93).

Transferir a culpa para o Estado do uso de mão de obra escrava é uma
estratégia de assumir um papel de vítima frente as suas funções no
desenvolvimento do Brasil. Os empregadores se apresentam como indivíduos
salvadores da pátria e que não podem ser punidos por trazerem o progresso ao
país, como se fossem vítimas de um processo exógeno às suas atividades. A
utilização desse tipo de mão de obra é só resultado do seu papel frente ao
desenvolvimento brasileiro e a ineficiência do Estado em promover este
desenvolvimento, sendo assim, segundo esse discurso, eles seriam vítimas dessa
ineficácia.
A transferência de responsabilidade em relação ao fato praticado, pondo o
Estado como responsável pela escravidão contemporânea, segue um segundo
argumento, de relativização do problema. Nesse argumento, o trabalho escravo só
existe como fato isolado na sociedade brasileira. Isso nega os dados do Ministério
do Trabalho e Emprego (MTE) e da Comissão Pastoral da Terra (CPT), que apontam
uma permanência de números elevados em todas as regiões do país, desde as
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fronteiras consolidadas ou até as fronteiras em expansão. Também em áreas rurais
ou em áreas urbanas. Em diversos ramos de atividades econômicas, esses números
apontam que não se trata de fato isolado, mas sim de algo estrutural a esse modelo
de desenvolvimento.
É preciso admitir que o uso dos conceitos, ou sua apropriação pelos entes
do Estado tem um cunho ideológico, ao que István Mészáros (2008, p. 163) afirma
ser a ilusão jurídica. Para ele:
é uma ilusão não porque afirma o impacto das ideias legais sobre os
processos materiais, mas porque o faz ignorando as mediações materiais
necessárias que tornam esse impacto totalmente possível. As leis não
emanam simplesmente da '‘vontade livre dos indivíduos’', mas do processo
total da vida e das realidades institucionais do desenvolvimento socialdinâmico, dos quais as determinações volitivas dos indivíduos são parte
integrante.

Em outras palavras, as leis têm classe, e isso tem sido enfático no
combate ao trabalho escravo contemporâneo, no qual mais recentemente tem
eclodido no congresso o debate que prega a supressão do termo trabalho
degradante do artigo 149 do Código Penal, sendo este o que mais tem ocasionado
condenações aos escravagistas. A vontade expressa nas leis segue um cunho
ideológico e de manutenção do status quo das classes hegemônicas. A garantia de
reprodução da estrutura vigente de poder, que se liga a reprodução do capital, já que
poder político e poder econômico não podem ser pensados separados. Esse debate
em torno da relação entre poder político e poder econômico é exemplificado por
Teresa Sales (1994) já mencionada anteriormente.
Assim, o trabalho escravo contemporâneo como prática e como
designação na legislação que abrange o território brasileiro é uma situação de
classe. Sua importância tem a ver com a luta de classes que perpassa as formas de
exploração dos trabalhadores na produção capitalista. A disputa em torno da
legislação vigente que trata do trabalho escravo contemporâneo é uma condição do
conflito para a tomada da hegemonia a que Antonio Gramsci (1982) faz menção. É,
em parte, forma de manutenção de status e de estruturas de poder econômico que
se relaciona com a manutenção da ordem política dominada pelas elites que se dão
no âmbito econômico.
O trabalho escravo contemporâneo adentra nesse contexto como parte da
manutenção política e econômica das estruturas de poder vigentes. Ele é resultado,
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mas também causa da reprodução das elites, se tornando uma constância na
história econômica do país.

2.2 A permanência do trabalho escravo contemporâneo no Brasil
Dizem que acabou a escravidão
Mas pra mim não
Mas pra mim não
Mas pra mim não
Mas pra mim não
João do Vale, Pra mim não10.

A coerção do trabalhador, da sua liberdade a partir de vários elementos,
como o poder econômico, imposição moral ou psicológica, a relação entre
empregador e trabalhador ou mesmo a violência direta é o que tem sido mais
utilizado para caracterizar o trabalho escravo contemporâneo. Esse tipo de violência
se caracteriza pelo cerceamento da liberdade do sujeito, de um lado, pela imposição
indireta, que se dá pela sensação que o trabalhador tem de não poder sair ou se
desvencilhar do seu empregador, de outro, pela imposição de violência física direta,
através da utilização da força física e até da utilização de armas para evitar fugas de
trabalhadores.
O trabalho escravo contemporâneo no país tem seguido um caminho que
às vezes repete situações do passado, como o sequestro dos trabalhadores, mas
ganha novas características como sequestro mediante alguma forma de aliciamento
com mecanismos de subordinação do indivíduo, seja a partir da dívida, ou mesmo, a
necessidade mediante a pobreza da pessoa. Apesar de não ser tal qual a
propriedade legal do sujeito como na escravidão do período colonial/imperial, a
propriedade do indivíduo na escravidão contemporânea tem objetivos próximos à
manutenção da propriedade capitalista. Assim, o paralelo entre as duas formas de
escravidão se dá não pela legalidade, mas sim pelo seu papel no modo de produção
capitalista, ou seja, na forma da acumulação.
Ao escrever sobre os envolvidos escravagistas na prática do trabalho
escravo, José Damião de Lima Trindade (2011), expõe sobre as formas que tem
tomado no mundo, mas, sobretudo, o cinismo da adoção desse tipo de exploração

10

João do Vale. Disco “O Poeta do Povo”. Gravadora Philips, 1965.
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do trabalho, não importando quantas medidas legislativas, ou tratados internacionais
forem assinados:
Seja mediante a retomada do sequestro antigo e direto (África), seja pelo
confinamento de trabalhadores migrantes reduzidos ao trabalho forçado por
‘dívidas’ impagáveis (Amazônia, Ásia), seja pela submissão de crianças e
mulheres extremamente pobres (zonas rurais da América Latina e da Ásia),
seja, ainda, pela submissão ‘voluntária’ de estrangeiros em situação
irregular (grandes cidades da América Latina, da Ásia, até da Europa
ocidental), relações de trabalho abertamente escravas ou a elas análogas
voltam a ser adotadas em várias regiões, não importa quantos solenes
tratados internacionais hajam proibido o trabalho não-livre (TRINDADE,
2011, p. 28).

Porém, é ingênuo pensar que a medida legal acabaria com a utilização do
trabalho escravo contemporâneo, principalmente no movimento de expansão do
capitalismo. Na verdade, o trabalho escravo tem sido utilizado como parte do
processo de desenvolvimento do modo de produção. Dessa maneira, não podemos
dizer que a escravidão é uma situação temporária. O uso do trabalho escravo
parece estar perfeitamente adaptado ao desenvolvimento capitalista, apesar de suas
contradições. A imobilização de força de trabalho tem seguido uma temporalidade
que faz com que o escravagista não tenha problemas na manutenção física dessa
força de trabalho. Ao mesmo tempo, ele não se confunde com ramos da produção
modernos, em que o uso de mão de obra assalariada e com qualificação técnica é
apropriada. Essa adaptação vem se mostrando com a permanência da utilização
desta prática no país, mas também com sua transformação, sobretudo no que diz
respeito às formas de imobilização da força de trabalho pelos escravagistas. Os
números do Ministério do Trabalho e Emprego e da Comissão Pastoral da Terra
demonstram que o trabalho escravo é uma realidade concreta atual no país.
A ilustração a seguir (Ilustração 1) mostra o número de operações e
estabelecimentos fiscalizados de 1995 a 2013:
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Ilustração 1: Estabelecimentos e Operações de Fiscalização para Erradicação do Trabalho Escravo,
Brasil - 1995 a 2013

Fonte: Divisão de Fiscalização para Erradicação do Trabalho Escravo - DETRAE

Os dados do MTE mostram que de forma geral houve um crescimento no
número de operações das equipes de fiscalização, o que pode estar relacionado
com um maior número de estabelecimentos fiscalizados. Apesar de ter um
acréscimo no número de operações de 1995 para 1996, que passou de 11 para 26,
desse ano até 1998 houve um decréscimo e caiu para apenas 17 operações. A partir
do ano de 1999, o número de ações de fiscalização cresceu gradativamente, tendo
um salto de 2002, com 30 operações, para 2003, com 67. Um aumento de mais de
100%, que pode ser relacionado à mudança de governo. Após esse ano, houve um
período de crescimento no número de operações, com alguns anos tendo pequenas
oscilações. Em 2013 houveram 179 ações registradas, um número relativamente
grande se pensarmos que no início das operações foram realizadas apenas 11.
Porém, se relacionarmos esse número com o tamanho do país e a quantidade de
denúncias, esse número passa a ser bem pequeno.
A tendência foi uma maior atuação do MTE a partir de suas divisões
específicas para erradicação do trabalho escravo11, impulsionados principalmente
pela série de denúncias que sindicatos e Comissão Pastoral da Terra fizeram nos
últimos anos. Apesar de que nem toda denúncia ocasionou operação de
fiscalização, muitas vezes pelo difícil acesso aos locais de onde ela partiu, outras
11

A fiscalização é realizada através do Ministério do Trabalho e Emprego pela Divisão de Fiscalização
para Erradicação do Trabalho Escravo e através do Grupo Especial de Fiscalização Móvel da
Secretaria de Inspeção do Trabalho.
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vezes pelo lobby do denunciado que dificultou ações das equipes de fiscalização, o
que acabou por incidir em dados extremos, com diferentes números apresentados
pela CPT e pelo MTE da ocorrência de Trabalho Escravo no Brasil. Isso nos leva a
supor que muitos dos casos de trabalho escravo não foram nem denunciados,
muitas vezes pela violência que o escravagista impõe ou as condições precárias de
acesso. As ameaças são constantes e acontecem de maneira transparente, como
um dos casos mais recentes, de um fazendeiro que ameaçou um Padre da Diocese
de Grajaú, no sul do Maranhão, por ter sido denunciado por este religioso de utilizar
mão de obra escrava em sua propriedade12. Parece que a transgressão a lei é
corrente e muitos escravagistas ainda utilizam do seu poder econômico e político
para continuarem impunes. A ameaça física, como no caso do padre, passa a ser
corriqueira, sobretudo, nos redutos das oligarquias13 locais onde esse poder é mais
evidente. Ricardo Rezende Figueira (2000) expõe que mesmo com os “novos
tempos de ‘liberdade sindical’”, no Norte, os “velhos coronéis” continuam atuando.
Sua conclusão se dá a partir da constatação da permanência do trabalho escravo
contemporâneo em redutos escondidos do território brasileiro. Porém, não somente
nesses lugares distantes dos grandes e médios centros, mas também próximos a
grandes cidades, como é o exemplo do juiz da comarca de João Lisboa, próxima a
cidade de Imperatriz, segundo maior município do Estado do Maranhão, em que o
juiz Marcelo Baldochi foi flagrado por duas vezes com mão de obra escrava em suas
propriedades. Também os casos de escravidão contemporânea nas carvoarias do
município de Açailândia, como relatados no trabalho de Fagno da Silva Soares
(2012) são exemplos.
A utilização de trabalho escravo por vários setores não se dava apenas
por que os trabalhadores desconhecessem seus direitos, mas, sobretudo, pelo fato
de os fazendeiros terem aprendido como burlar as leis. E mesmo quando
alcançados pela legislação que proibia a utilização de mão de obra escrava, as
12

Portal “Vias de Fato”: “Padre Marcos é ameaçado por fazendeiro por denunciar trabalho escravo
em Grajaú do Maranhão”. Disponível em: http://www.viasdefato.jor.br/index2/; Acesso em: 18/11/2014.
13
O trabalho de Cláudio Gonçalves Couto (2012) considera a utilização em três situações para o
termo oligarquia, um primeiro como forma de designar grupos políticos tradicionais que dominam
determinadas regiões; um segundo, como a acepção clássica que considera como sendo um
“governo dos ricos” ou “grupo dos ricos”; a terceira situação que o termo é utilizado, considera como
“como um grupo minoritário dotado de grande poder dentro de organizações, principalmente (mas
não só) as de caráter representativo, ou o seu governo” (2012, p. 50). A utilização que fazemos desse
termo, apesar de ser genérica e sem objetivos analíticos, considera que esses grupos operam em
determinadas regiões se utilizando da reprodução da pobreza e da exploração do trabalho na
produção da riqueza em que estão assentadas as classes dominantes.
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multas e pagamentos muitas vezes eram pequenos em comparação ao benefício
econômico do escravagista (FIGUEIRA, 2000).
A ilustração a seguir (Ilustração 2) é apresentada pelo Atlas do Trabalho
Escravo no Brasil, organizado pela Organização Não Governamental “Amigos da
Terra: Amazônia brasileira”. Nela observamos os desencontros entre os dados da
CPT e do MTE, entre os anos de 1996 a 2006.
Ilustração 2: Trabalhadores Escravizados, Brasil – 1996 a 2006

Fonte: Théry (2009).

Apesar do desencontro entre os dois bancos de dados, os números
mostram uma tendência crescente no período de 1996 a 2006. Num primeiro
momento, entre 1996 a 2000 ocorreu uma queda no número de trabalhadores
escravizados, e, a partir de 2000 até 2003 aconteceu um crescimento exponencial.
Segundo dados da CPT, saltou de 600 para aproximadamente 5.500 trabalhadores
escravizados num intervalo de quatro anos. Essas oscilações para baixo ou para
cima estão relacionadas a vários fatores como: avanço do agronegócio em áreas de
fronteira, sobretudo com o avanço da cana-de-açúcar pelo centro-oeste, a pecuária
bovina e a soja na Amazônia são representativos do processo de expansão que
podem ser citados aqui. Bem como, as denúncias da CPT, atuação do MTE através
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das delegacias regionais e de departamentos especializados desse ministério e o
apoio da Polícia Federal também podem ser explicativas dessas oscilações.
Posterior a esse período, segundo compilação da CPT, os números de
resgatados do trabalho escravo pelo MTE teve uma tendência de queda, como
mostra o gráfico a seguir (Ilustração 3):
Ilustração 3: Trabalhadores Resgatados, Brasil – 2006 a 2012

Fonte: CPT (2013).

No período de 2006 a 2012, houve uma queda gradativa nos números de
trabalhadores resgatados, passou de 3.194 resgatados para 1.196. Nesse intervalo,
houve um pico no ano de 2007 com 5.610 trabalhadores resgatados. Os dados
mostram que no ano de 2013 já houve um crescimento em relação ao ano de 2012,
sendo 2.208 pessoas resgatadas de situação de trabalho escravo. Esses números
mostram apenas parte do problema, já que houve um grande número de
trabalhadores que não foram alcançados pelas fiscalizações. “Há uma quantidade
enorme de fiscalizações que não são feitas. E, nos rincões, as fiscalizações não
chegam. Apesar de o número de libertados ser expressivo, ele ainda não mostra a
realidade do trabalho escravo no Brasil”, afirma Elizabete Flores, da CPT, em
entrevista ao portal de notícias G114. Em outra reportagem, José Guerra,
coordenador da Comissão Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo
(CONATRAE), ao comentar a diminuição do número de trabalhadores resgatados
em relação a anos anteriores, afirma que “[...] estamos em uma encruzilhada. Não
14

Portal de notícias G1 – ECONOMIA: “Brasil registra 46 mil trabalhadores libertados em condição de
escravos”

61

sabemos se o trabalho escravo está diminuindo ou está se tornando mais
sofisticado. O que temos é um número menor de trabalhadores resgatados. Temos
que pensar o que é isso”15. A modernização da prática do trabalho escravo
contemporâneo pode ser uma das causas do declínio do número de resgatados.
Essa modernização está atrelada à precarização do trabalho em atividades do
agronegócio, mas também à utilização do trabalho escravo em atividades urbanas,
como na construção civil ou na indústria. Assim, essas situações de sofisticação
apresentadas na última reportagem podem ser apresentadas como parte de
determinados setores da economia capitalista que o trabalho não qualificado pode
ser utilizado. A utilização desta forma de trabalho em ramos como a abertura de
fazendas ou na agropecuária demonstra isso (Ver Tabela 1), mas também, em
outros setores da economia capitalista, mas que são especializadas, ou seja, não se
trata de um espraiamento em toda a economia capitalista de maneira homogênea,
mas sim, com maior ênfase em setores que necessitem de trabalho menos
qualificado.
Tabela 1: Total de incluídos na lista suja por ramo de atividade, Brasil - 2013

TIPO DE ATIVIDADE

DESMATAMENTO
PECUÁRIA
REFLORESTAMENTO
EXTRATIVISMO
CANA
LAVOURA
CARVÃO
MINERAÇÃO
CONSTRUÇÃO
CONFECÇÃO
OUTRO
TOTAL

Empregadores
Valor
%
Absoluto
27
4,7
241
41,6
30
5,2
15
2,6
23
4,0
77
13,3
96
16,6
13
2,2
24
4,1
4
0,7
29
5
579

Libertados
Valor
Absoluto
499
4.457
277
108
2.751
1.639
1.266
142
621
29
357
12.146

%
4,1
36,7
2,3
0,9
22,6
13,5
10,4
1,2
5,1
0,2
2,9

Incluídos em 2013
Valor
%
Absoluto
3
2,8
41
38,0
6
5,6
1
0,9
5
4,6
11
10,2
26
24,1
3
2,8
5
4,6
3
2,8
4
,3,7
108

Fonte: Comissão Pastoral da Terra (2013)

Grande parte dos empregadores (ou empreendimentos) estão vinculados
à pecuária, representando 41,6% do total de nomes que estavam na “lista suja do
trabalho escravo” no ano de 2013. Além dessa atividade, também apresentam

15

Portal de notícias EBC – Agência Brasil: “Número de trabalhadores escravos resgatados diminui,
diz comissão”.
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números bem representativos a produção de carvão (16,6%) e a lavoura (13,3%). A
pecuária também liderou o número de trabalhadores libertados, com 36,7% (4.457
trabalhadores resgatados), seguida pela cana-de-açúcar, com 22,6% do total de
libertados registrados na lista suja. A lavoura teve 13,5% e a carvoaria teve 10,4%
do total de libertados. A inclusão de nomes na lista no ano de 2013 seguiu a mesma
lógica, tendo a pecuária o maior número de inscritos, com 41 inclusos, sendo 38%
do total. Foram inscritos, também, 26 nomes ligados a carvoaria (24,1% do total) e
11 nomes com vinculação na atividade da lavoura.
Grandes construtoras, como PDG, OAS e MRV estiveram envolvidas em
casos de trabalho escravo16. Outros ramos econômicos que tradicionalmente são
realizados em espaços urbanos, como as atividades de confecção também figuram
nas denúncias e que envolvem grandes empresas, como por exemplo, a cadeia de
loja varejista Americanas, que teve denúncia de uso de trabalho escravo em uma de
suas fornecedoras, a HippyChick Moda Infantil LTDA. Cinco bolivianos foram
flagrados em condições de trabalho escravo contemporâneo na oficina de costura da
empresa na cidade de Americana (SP) por fiscais do MTE em 2013. A única cliente
da empresa seria as “Lojas Americanas”, que detém a propriedade da marca
“Basic+Kids”, à qual os produtos da confecção são submetidos, o que leva a uma
relação estreita, apesar da negação da rede varejista com o caso de trabalho
escravo17.
Ainda sobre a tabela 3, constatamos ao cruzar o número de
empregadores

e

libertados

que,

proporcionalmente,

o

maior

número

de

trabalhadores libertados estava na atividade da cana-de-açúcar. Esse fato decorre,
talvez, das condições de acesso da fiscalização aos imóveis com cultura de canade-açúcar ser mais fácil do que aqueles que são explorados com a pecuária. Outro
fato que chama atenção são os incluídos na lista suja de 2014, em que a atividade
da carvoaria se destacava.
Uma parte considerável dos resgatados foi escravizada no que
poderíamos chamar de espaços de expansão do modo de produção capitalistas,
onde a acumulação primitiva acontece de maneira mais candente. Nessas regiões
16

Portal “NOVA ERA”: Empresas agem para evitar ação trabalhista. Acesso em: 16/10/2014;
disponível
em:
http://www.cursosnovaera.com.br/noticias/empresas-agem-para-evitar-acaotrabalhista/
17
Portal “Estadão”: “Caso de trabalho escravo envolve Lojas Americanas”. Acesso em: 16/10/2014.
Disponível em: http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,caso-de-trabalho-escravo-envolve-lojasamericanas-imp-,999111
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de expansão, a utilização de tecnologia é menos frequente, principalmente pelo
ônus que causaria aos empreendimentos.
José Damião de L. Trindade (2011) chama a atenção para o que ele
designa de “franjas tecnológicas” do capitalismo. Essas, que entendemos serem
regiões limites da acumulação, onde não é viável tecnicamente ou ainda por
necessitar de um alto investimento de capital, não há a utilização de aparatos
técnico-científicos nas atividades. Sendo assim, a utilização de mão de obra técnica
e com formação qualificada se torna dispensável. Para o autor,
Nas franjas tecnológicas do capitalismo, onde quer que o trabalho braçal
não-qualificado ainda possa mostrar-se ‘atraente’ a empresários, diversas
modalidades ‘invisíveis’ de escravidão retomam fôlego, nutrindo-se do
desemprego massivo, da desvalorização da força de trabalho e da
omissão/conivência hipócrita das elites economicamente dominantes.
(TRINDADE, 2011, p. 28).

Devemos ponderar aqui que o trabalho escravo segue a necessidade do
capitalismo de se reproduzir como modo de produção dinâmico, sendo assim, as
evidências empíricas nos fazem crer que não é somente nas “franjas tecnológicas”,
apesar de, em primeiro momento, esse raciocínio ser bem convidativo. Os casos de
trabalho escravo envolvendo empresas de tecnologia18 de ponta mostram que não é
apenas nessa suposta “franja”, como dito por Trindade (2011). Apesar de que nessas
regiões, parece que pelo fato de haver maior dificuldade de acesso para a
fiscalização e de ser mais distante das lentes da mídia nacional, a utilização do
trabalho escravo contemporâneo ser mais frequente. As denúncias dessa prática em
empresas de tecnologia, citado anteriormente, como também o trabalho escravo
mascarado de trabalho precarizado são algumas das evidências mais gerais de que
o trabalho escravo contemporâneo cada vez mais vem se tornando frequente nas
cidades modernas e globalizadas e dentro dos circuitos dinâmicos da economia.
Mas, também entendemos que a fronteira tem o papel de espaço-limite,
entre o novo e o velho, entre as relações capitalistas e as relações não-capitalistas,
ou mesmo, como espaço de recriação e reinvenção do capital e aparece como

18

Portal Olhar Digital: “Executivos declaram que Apple sabe do trabalho escravo nas fábricas da
Foxconn”; Portal Bol Notícias: Câmera escondida revela abuso contra empregados em fabricante da
Apple na China; Portal InPacto: “Chinês morre em fábrica da Apple após jornada excessiva de
trabalho”.
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principal região de incidência de trabalho escravo. Onde a subordinação das
relações não capitalistas na produção de capital é um processo corriqueiro.
Almeida assim se refere à fronteira quando trata do aparecimento do
trabalho escravo nesse espaço:
Reinventado pelo capitalismo, manteve elementos do escravismo colonial,
ao mesmo tempo em que lhe conferiu novas formas de dominação e
exploração. No processo histórico ele se metamorfoseou. Aliás, as questões
estruturais do sistema capitalista estão diretamente relacionadas a essas
metamorfoses. Significa dizer que, acerca do trabalho escravo, existem
mudanças e permanências (ALMEIDA, 2011, p. 187).

Essas metamorfoses seguem o novo padrão da acumulação capitalista,
mas que também se liga a uma legislação regulatória de relações trabalhistas e de
proteção. “Há aspectos da escravidão colonial que permanecem na escravidão
contemporânea,

tais

como:

ameaças,

violência,

coerção

física,

punições

exemplares, fugas e até assassinatos”, mas outras feições tomaram forma com a
proibição do trabalho escravo. A dívida econômica é o principal instrumento dessa
nova forma que o trabalho escravo toma na atualidade, “para agravar o quadro, na
atualidade os escravos são tratados como devedores do patrão ou de seu respectivo
representante – o gato – e são levados à submissão moral segundo a qual ‘quem
deve tem que pagar’” (ALMEIDA, 2011, p. 188). O autor continua afirmando que eles
“passam a ser também escravos da sua consciência” (ALMEIDA, 2011, p. 188).
Figueira et al. (2011) chamam a atenção para a prática do “engodo”,
segundo eles:
Uma prática comum no aliciamento é o engodo – promessas de boas
condições de remuneração e trabalho para atrair a vítima -, como afirmou
um menor de idade libertado na [fazenda] São Roberto. Segundo ele, a
proposta de pagamento foi de R$ 200,00 e ao chegar à empreitada mudou
para R$ 100,00 (FIGUEIRA et al., 2011, p. 83).

As promessas de renda fácil, de ganhos fora dos padrões em suas
regiões de origem são os principais atrativos no aliciamento. O aliciamento se dá,
sobretudo, em regiões em que a população se encontra em situação de
precariedade, com baixos índices sociais, dependência de programas de
transferência de renda, limitação ao acesso aos meios de produção.
Isso abre oportunidade para que o escravagista se utilize de vários
argumentos para a manutenção do trabalhador em situação de escravidão. Vários
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contextos fazem o trabalhador não poder se movimentar, a coerção do trabalhador
através da dívida econômica, as distâncias e a precariedade do lugar onde se
encontra, a própria violência que se dá pelo poder do escravagista, que pode ser
uma violência física ou moral.
Um dos elementos ligados à escravidão contemporânea é a dificuldade
de locomoção nos lugares onde os indivíduos são escravizados. Em grande parte,
as regiões de maior ocorrência estão situadas na Amazônia oriental, que tem como
característica as grandes distâncias entre as cidades, o que dificulta uma possível
fuga dos trabalhadores. Isso tem sido utilizado como estratégia de imobilização do
trabalhador sem necessariamente haver violência ou coerção física através de
armas.
A escravidão contemporânea no Brasil segue uma distribuição geográfica
que tem muito a ver com os ciclos econômicos e de ocupação do território nacional,
avançando com estes e retraindo com suas oscilações. Ela avança com a ocupação
de áreas mais remotas como os cerrados e a Amazônia e são encontradas nas
atividades que viabilizam o desenvolvimento capitalista nessas regiões. Mas
atrelado à ocorrência do trabalho escravo, temos a naturalidade dos trabalhadores
que são aliciados, essa relação mostra que não necessariamente esses
trabalhadores são da mesma região onde são resgatados. Na verdade, esse
estrangeirismo da região de resgate é quase uma condição.
A distância da origem e local de naturalidade do trabalhador escravizado
e da região de resgate é parte da evidência da migração como mobilizadora de mão
de obra para atuar nas frentes de expansão e desenvolvimento capitalistas. Na
verdade, o capitalismo atua mobilizando mão de obra na acumulação de força de
trabalho da produção de capital. Processo inerente ao modo de produção
contemporâneo. O deslocamento de mão de obra serve a reverter problemas de
disponibilidade na produção de capital, como veremos mais a frente.
O mapa da naturalidade dos trabalhadores libertados de situação de
escravidão contemporânea entre os anos de 2003 a 2008 (Ilustração 4) mostra que
há uma grande concentração entre o estado do Maranhão e o Pará, conforme
ilustração a seguir:
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Ilustração 4: Mapa espacializando trabalhadores resgatados de trabalho escravo por naturalidade dos
trabalhadores libertados, Brasil - 2003 a 2008

Fonte: MTE/SDTR, CPT; Elaborado por Théry (2009).

O fato dos resgatados estarem em outras regiões diferentes da sua
origem se liga à condição de pobreza que esses trabalhadores estão inseridos e à
saída em busca de trabalho e melhores condições. Para ilustrar, os dados de Índice
de

Desenvolvimento

Humano

(IDH)

pode

ser

exemplo

do

processo

de

empobrecimento da população. O estado do Maranhão, em 2008, mostrava o pior
IDH da federação, com 0,683. O Pará apresentava nesse ano o 3° pior índice da
região norte, tendo um IDH de 0,755 (PNUD, 2008). Apesar de esses dados
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mostrarem uma situação de desenvolvimento baixo, são mascarados pelo IDHRenda que tem uma influência significativa em decorrência das atividades
agropecuárias e de extração mineral na região.
O mosaico abaixo, retirado do Atlas do Trabalho Escravo no Brasil,
demonstra as regiões de naturalidade do trabalhador escravizado (e seu domicílio),
bem como onde estão localizadas as denúncias e onde foram resgatados.
Ilustração 5: Mosaico de mapas especializando naturalidade, domicílio, resgatados e denúncias de
trabalho escravo, Brasil - 1996 a 2006

Fonte: MTE/SDTR, CPT; Elaborado por Théry (2009).
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A naturalidade

dos

trabalhadores

escravizados

teve uma

maior

concentração no Maranhão, enquanto as denúncias se concentraram entre os
Estados do Maranhão, Pará, Tocantins e Mato Grosso. O mosaico também mostra
ilustrativamente os lugares onde mais trabalhadores são resgatados e Pará,
Tocantins e Maranhão novamente despontaram. Com essa ilustração é perceptível
que o trabalho escravo avança com força nas áreas de expansão da fronteira
agropecuária, mas também tem sido utilizado com frequência em regiões de
concentração urbana.
A instituição do Cadastro de Empregadores que tenham submetido
trabalhadores a condições análogas à de escravo (Portarias nº 1.234/2003-MTE e
540/2004-MTE e substituídas pela Portaria Interministerial nº 02/2011) significou um
avanço no combate ao trabalho escravo no país e foi largamente utilizada pelos
empregadores como uma justificativa para se colocarem como vítimas. A atualização
semestral desse cadastro passou a ser chamada de “lista suja do trabalho escravo”,
que agrupa os nomes de empregadores flagrados na exploração de trabalhadores
em condições análogas às de escravidão e condenados administrativamente pelas
infrações do trabalho. Essa inclusão do nome dos empregadores flagrados com
trabalhadores escravos têm sido alvo de várias ações que tentam retirar seus
nomes, alegando a estigmatização contida no cadastro19.
Ao analisar algumas das ações que envolveram o cadastro e a tentativa
de exclusão do nome do empregador da “lista suja”, Daniel de Matos Sampaio
Chagas (2007), faz uma síntese do posicionamento dos empregadores que “[...]
quase sempre se apresentam como indivíduos produtivos e altruístas que
empreendem seus negócios com vistas ao crescimento do país, gerando emprego e
pagando impostos” (CHAGAS, 2007, p. 15). E o fato de cometerem “irregularidades
trabalhistas”, como se referem aos seus crimes, está dentro do cotidiano da
atividade que praticam para alcançar os seus objetivos. Isso se dá pela
naturalização da atrocidade, a barbárie passa a ser o cotidiano da exploração

19

Por decisão do Ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, em dezembro de
2014, a “lista suja” foi suspensa. A decisão foi por ordem da Ação Direta de Inconstitucionalidade
(ADIN) nº 5209 contra a Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2/2011 que criou o cadastro de
empregadores flagrados com trabalho escravo. Porém, a partir da lei de acesso à informação, pôdese gerar uma nova lista suja do trabalho escravo. Assim, em março de 2015, o MTE divulgou nova
lista com os empregadores flagrados com trabalho escravo. Já em maio de 2016, o governo federal
assinou nova portaria interministerial, que até o final de 2016 deve divulgar a lista dos empregadores
flagrados.
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capitalista. O lucro como resultado, para esses sujeitos, justifica qualquer forma de
exploração do trabalho.

2.3 Capital e trabalho escravo: a modernidade e o arcadismo no campo brasileiro
Os casos de trabalho escravo contemporâneo não podem ser vistos como
resquícios do passado que será suprimido pela modernização das atividades e pelo
progresso, mas sim, são resultados do desenvolvimento das forças produtivas. A sua
permanência diz muito mais respeito à dinâmica do capital e suas transformações,
que não necessariamente substituem antigas relações, mas que as transforma
adaptando-as a um novo ciclo capitalista.
Os casos envolvendo trabalho escravo contemporâneo em atividades que
são anunciadas como as pontas de lança da modernização, sobretudo no campo,
são evidências empíricas de que há uma forma de relação simbiótica entre os
mecanismos de escravidão e seus agentes, bem como, a reprodução ampliada do
modo de produção capitalista.
É importante notar que o processo de modernização brasileira
acompanha a expansão das fronteiras no país. Esta é parte do movimento de
expansão territorial do capital e tem um caráter de efetivação da reprodução do
modo de produção a partir da criação de condições para a acumulação. A
acumulação de capital ocorre num contexto espacial criando e recriando formas
espaciais que são mobilizadas para este fim. A reestruturação do espaço impondo
uma refuncionalização de suas estruturas faz parte deste processo. No Brasil, pode
ser exemplificado com o processo de modernização das atividades agrícolas desde
a década de 1970 nos cerrados brasileiros que passaram a cumprir um novo papel
para a reprodução de capital com a produção de soja e posteriormente a produção
de cana-de-açúcar.
As técnicas e as pesquisas científicas a serviço dos altos rendimentos na
agropecuária, com o uso intensivo de máquinas nas lavouras, a inserção de
tecnologias de ponta, como a utilização de chips de rastreamento na pecuária
bovina e sistemas de posicionamento por satélite, dentre outras coisas fazem parte
desse processo. Dessa maneira, a modernização da produção passa a ser utilizada
como forma de recuperar os custos de capital empregado na produção a partir da
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diminuição do ciclo do capital e aplicando categorias da administração como
eficiência e eficácia.
O que Marx (2011) explica acerca da mais valia que é produzida pelo
investimento de certa quantia de capital, vem da junção da soma de dinheiro gasto
com meios de produção, que se transforma em capital constante e a despendida
com força de trabalho, que se torna capital variável. A vantagem de continuar ou
mesmo elevar a taxa de mais-valia, mesmo quando se diminui a quantia gasta com
meios de produção e com a força de trabalho, reside na disponibilização de capital a
ser investido em outras atividades ou mesmo a possibilidade de modernização de
outros ramos da produção.
A modernização da produção diminui o ciclo do capital, ao mesmo tempo
em que aperfeiçoa o uso de força de trabalho na extração da mais-valia,
aumentando as possibilidades de sua extração. Porém, “para funcionar o capital
variável, é mister desembolsar capital constante em proporções adequadas, de
acordo com a natureza técnica do processo de trabalho” (MARX, 2011, p. 252).
Assim como na indústria, vários setores da agropecuária utilizam em
menor proporção de tecnologias no processo de produção. Isso se dá por três
motivos principais: atividades que são excessivamente dependentes de trabalho
manual e que por motivos técnicos não se modernizam; empreendimentos que já
foram implantados, mas que estão expandindo sua área; e empreendimentos em
situação de transição cristalizada, cujo processo de modernização é lento, ou ainda,
que se estagnou.
O aparecimento de situações de trabalho escravo em fazendas de soja e
de algodão demonstra a segunda situação descrita aqui. Como Leonardo Sakamoto
(2011) afirma em sua investigação que,
a pesquisa de campo traz diversos exemplos de fazendas de soja e
algodão, que utilizam tecnologia de ponta na parte da produção de grãos e
fibras, enquanto a preparação de solo e ampliação de área é feita de forma
arcaica, com baixo investimento (SAKAMOTO, 2011, p. 393).

A seletividade, não só em ramos inteiros de atividades, mas em
momentos específicos do processo produtivo, passa a ser característica da
utilização do trabalho escravo contemporâneo. Isso se dá pela articulação que o
capital busca na produção, tentando diminuir gastos e perdas. No caso do trabalho
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escravo contemporâneo, passa a ser uma articulação combinada e contraditória
entre o arcaico e o moderno. A modernidade representada pelo uso das técnicas e
inovações científicas e o arcaico representado pelo uso de uma relação nãocapitalista. Nesse sentido, Leonardo Sakamoto (2011, p 394) afirma que “O modo
arcaico serve ao moderno para garantir uma expansão do capital (terras e
benfeitorias)”. Assim, para haver a expansão das atividades do capital, ele se
apropria de atividades não capitalistas, “mas sem que seja necessário capitalizar
grandes montantes de mais-valia provenientes da parte moderna, garantindo que ela
mantenha sua competitividade no mercado enquanto cresce” (idem). Dessa
maneira, permite que o capital “não imobilizado” possa ser direcionado para outros
processos, como por exemplo, a modernização dos setores da produção em que
isso é viável.
Podemos dizer que a utilização de mão de obra escrava não é apenas um
desvio de conduta do capitalista, assim como o faz Sakamoto, já que a conjuntura
natural não é de constante valorização do trabalhador. O capitalista procura
circunstâncias para sua reprodução como tal e suas condições de exploração,
potencializando a retirada de mais-valia a partir da diminuição do trabalho pago para
o trabalhador e alargando o trabalho não pago. O capitalista “[...] atua na retenção
do valor cada vez maior produzido por este [o trabalhador] sem a justa
remuneração” (SAKAMOTO, 2011, p. 399).
Apesar de serem situações nominais, individuais que se apresentam no
território brasileiro, podemos dizer que o uso do trabalho escravo acontece de
maneira generalizada em situações de franja do sistema capitalista como parte da
reprodução de capital. Nessas situações, não mais de maneira individual, a
superexploração e o trabalho escravo contemporâneo acontecem como parte e até
como necessários para a expansão do modo de produção e sua modernização.
Dessa maneira, “A superexploração e o trabalho escravo estão vinculados a um
cálculo racional realizado pelo empregador, buscando uma lógica da acumulação”
(SAKAMOTO, 2011, p. 399).
Alessandra Gomes Mendes (2011, p. 96) considera dessa maneira:
A escravidão de trabalhadores como fenômeno persistente no Brasil
compõe situações-limite inseridas num quadro mais amplo caracterizado
pela precariedade nas relações de trabalho no conflito capital/trabalho e
pelas condições de superexploração da força de trabalho.
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As situações-limites podem ser estabelecidas como sendo aquelas em
que o capital encontra obstáculos para acumulação, seja do ponto de vista espacial,
seja em relação à disponibilidade de capital a ser investido. Nas situações em que o
processo de modernização é lento, a necessidade de mobilização de capital a fim de
manter permanente o incremento técnico faz com que a utilização de mão de obra
em condições de superexploração seja uma das estratégias do capital.
O aprisionamento do trabalhador se dá com vistas a diminuir o tempo de
trabalho pago e aumentar o que Marx (2013) chama de tempo de trabalho
excedente. O seu aprisionamento se dá pelo que Otávio Guilherme Velho (1979)
chama atenção, de a fronteira brasileira ter sido uma fronteira aberta, permitindo a
reprodução camponesa em regiões livres. Assim sendo, o aprisionamento do
trabalhador cumpre dois objetivos: manter a mão de obra necessária para a
expansão dos empreendimentos; e não mobilizar capital para se transformar em
capital variável.
Em torno desse processo, de reprodução de uma relação dita arcaica no
seio de reprodução do capital, podemos dizer que a modernidade se apropria do
arcaico para sobreviver e se expandir. Em outras palavras, o desenvolvimento das
forças produtivas necessita de relações não-capitalistas para continuar sua
expansão, sendo o arcaico, dessa maneira, parte do moderno. Assim, então, há uma
imbricação da acumulação primitiva na reprodução ampliada do capital. Isso se dá
em regiões ou situações de expansão e se torna uma ferramenta de capitalização e
concorrência.
Leonardo Sakamoto (2011, p. 381) lembra que há duas formas de
acumulação de capital, uma através de sua reprodução, a outra pela acumulação
primitiva. Esta é tida por Marx como uma acumulação anterior à acumulação
capitalista, que não decorre do modo capitalista de produção, mas é seu ponto de
partida. Para ele “a chamada acumulação primitiva é apenas o processo histórico
que dissocia o trabalhador dos meios de produção” (MARX, 2013, p. 836). A
dissociação acontece com o trabalhador sendo expropriado de diversas maneiras.
Ele analisa essa separação a partir de vários processos, como o roubo dos bens da
Igreja, a alienação fraudulenta dos domínios do Estado, transformação da
propriedade feudal etc. Esses são vistos como métodos, na sua análise, da
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acumulação primitiva. Como base de todo o processo, “a expropriação do produtor
rural, do camponês, que fica assim privado de suas terras [...]” (Idem, p. 838).
A separação do trabalhador de seus meios de produção, nesse caso, cria
as condições de seu assalariamento. Constitui o trabalhador livre, que pode vender
sua força de trabalho. Para Marx (2013), o trabalhador é livre de duas maneiras,
primeiro, porque não é parte direta dos meios de produção e nem é proprietário
destes. Porém, nesse caso, a acumulação primitiva assume o papel de se apropriar
da liberdade do trabalhador, mantendo uma relação não-capitalista na obtenção da
mais-valia e composição de capital. A segunda maneira, a partir do cerceamento da
liberdade e apropriação da força de trabalho do trabalhador cria-se valor sob
condições extremas de exploração.
Para Sakamoto (2011), a produção capitalista necessita de regiões nãocapitalistas para se desenvolver. A partir de sua natureza e de sua própria forma de
existência não admite limitações nem mesmo em relação a utilização de formas não
capitalistas de produzir capital. É uma condição histórica do capitalismo, não sendo
apenas uma situação pontual e localizada. A função da acumulação primitiva é
reproduzida nesses espaços, se imbricando nas situações de produção e
contribuindo para a reprodução ampliada de capital. No processo de apropriação e
reprodução do capital deixando de “[...] ser apenas o capital inicial necessário ao
desenvolvimento do processo de reprodução e torna-se um elemento concomitante
a ele” (SAKAMOTO, 2011, p. 389). José de Sousa Martins nomeia essa pilhagem
dentro do capitalismo como sendo reprodução anômala do capital (MARTINS, 2002).
De um lado, as condições de reprodução do capital e a necessidade de
mão de obra com disponibilidade de força de trabalho e de outro a necessidade de
criação de condições que facilitem a sua disponibilização. Essas condições, apesar
de serem consideradas por Sakamoto (2011) como externas ao modo de produção,
na verdade são próprias dele, como a privatização das terras e a expulsão de
camponeses.
A acumulação capitalista se utiliza da reprodução da miséria para
subsistir, e para driblar as crises. Ela se torna necessária para que relações nãocapitalistas subsistam dentro do modo de produção capitalista. Na verdade, a
assimilação na estrutura do capital de elementos ditos arcaicos, como parte de sua
reprodução é parte de sua condição de existência, nesse panorama de criação e
recriação da miséria. Assim, visualizar situações contemporâneas similares a
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situações analisadas há mais de um século é uma constante. A recriação de bairros
pobres, com uma segregação espacial dentro das cidades, analisada por Friedrich
Engels (2008), mostra bem isso. A burguesia industrial inglesa do século XIX se
reproduzia a partir de uma pobreza intensa e de bairros pobres próximos às fábricas,
reservatórios de mão de obra barata que se submetia a toda forma de trabalho a
baixo custo. O contexto de baixos salários e grande concentração de trabalhadores
disponíveis nas cidades criou um ambiente propício para a expansão da indústria,
mas, sobretudo, para uma alta exploração do trabalhador.
No caso brasileiro, a expropriação do trabalhador do campo, em que se
separa o sujeito do meio de produção de sua subsistência, cria um exército de
reserva capaz de suprir a expansão do capitalismo. Porém, a mobilização dessa
força de trabalho se dá de maneira peculiar. Não é apenas a superexploração do
trabalhador, mas sim, o próprio cerceamento e apropriação da sua força de trabalho,
como numa recriação da acumulação primitiva, em que o trabalhador, visto como
meio de produção é separado de sua liberdade com o intuito de criar as condições
necessárias de produção de capital.
É importante chamar a atenção para o que João Antônio de Paula (2010)
ressalta da relação entre crise econômica e reiteração do capitalismo dependente no
Brasil. Para ele, há uma reiteração de “velhas políticas, travestidas de modernas e
com cariz social, que no essencial confirmam a velha ordem social do capitalismo
dependente, mediante a imposição de uma ‘novíssima dependência’[...]” (p. 37).
Assim, mesmo os surtos de crescimento da economia brasileira não têm nada a ver
com a saída do subdesenvolvimento. Isso é importante pois nos coloca na posição
de refletir a economia brasileira dentro dos ciclos de modernização como parte do
capitalismo dependente.
Podemos, a partir desse entendimento do capitalismo dependente no
Brasil, pensar a acumulação primitiva que se dá para o desenvolvimento desse
modo de produção. O que Carlos Brandão (2010, p. 41) chama de “Acumulação
primitiva permanente” serve à reprodução do capitalismo no país. Para ele:
Essas acumulações primitivas estariam baseadas na apropriabilidade
privada extensiva/intensiva do território, na retenção especulativa da terrapropriedade e do dinheiro e na hegemonia da órbita da circulação no amplo
espaço nacional.
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Esse contexto é reconhecidamente parte do processo de acumulação,
necessário e objetivo do modo de produção capitalista, que o mesmo autor chama
de polimórfico. Ele admite que a acumulação primitiva não é uma fase passada, mas
está contida no conceito de capital. Sua forma brasileira é parte do desenvolvimento
desigual do modo de produção. Assim, ele expõe que “o caráter extensivo e
predatório com que se desenhou a geografia desigual do desenvolvimento
capitalista brasileiro determinou a apropriação contínua de porções territoriais em
(re) estruturação nas frentes de expansão [...]” (idem, p. 51). Parte do processo de
expropriação do capitalismo abrindo fronteiras, ou como na diferenciação feita por
Harvey (2004), parte do processo de acumulação por espoliação.
David Harvey (2004) distingue a acumulação primitiva da acumulação por
espoliação. A primeira cumpre o papel de abrir fronteiras para o modo de produção,
disponibilizando terras e mão de obra. A segunda cumpre a função de expropriação
de espaços já existentes, predando-os, e criando oportunidades para o capitalismo.
A acumulação depende de vários fatores, dentre eles, as condições da
força de trabalho e de sua exploração por parte do capitalista. A acumulação como
força motriz do capital, segundo Harvey (2005) depende e tem como pressuposto
três elementos. O primeiro, um excedente de mão de obra, que vai formar o exército
industrial de reserva. Ele afirma assim:
[...] devem existir mecanismos para o aumento da oferta de força de
trabalho, mediante, por exemplo, o estímulo ao crescimento populacional, a
geração de correntes migratórias, a atração de ‘elementos latentes’ – força
de trabalho empregada em situações não-capitalistas; mulheres, crianças
etc. – para o trabalho, ou a criação de desemprego pelo uso de inovações
que poupam trabalho (HARVEY, 2005, p. 44).

Nas franjas do sistema, dentro de situações-limites, o uso de relações não
capitalistas, como a exploração do trabalho escravo se torna recorrente, sobretudo
porque indica um dispêndio pequeno de capital. As correntes migratórias, de
espaços subalternizados, disponibilizam mão de obra vulnerável ao aliciamento. Isso
pode levar a outra reflexão, o capitalista precisa dessa mão de obra sã, em boas
condições de trabalho, o que muitas vezes contradiz com as situações em que
esses trabalhadores são encontrados. De certa forma, a legislação tem tido esse
papel, de manter a mão de obra em condições de participar do processo produtivo,
punindo essas atividades que transgridem o corpo do trabalhador para além do seu
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limite. Mas a sanidade, para o modo de produção, pode ser apenas um conceito
relativo quando colocado pareado com as possibilidades de acumulação.
O segundo, a existência no mercado de quantidades necessárias de
meios de produção (máquinas, matérias-primas, infraestrutura), que possibilitem a
expansão da produção conforme o capital seja investido. Isso implica também, que
haja uma relação recíproca entre quantidade de meios de produção e a capacidade
técnica investida em cada ramo da produção. Porém, em ramos da produção em
que a capacidade técnica é mínima, e a necessidade de mão de obra é maior, há a
substituição da posse dos meios de produção pela posse da força de trabalho, como
recurso para sanar a carência e a necessidade da perpetuidade da acumulação.
O terceiro elemento é um mercado para absorver quantidades crescentes
de mercadorias, o que inicialmente se choca com o aprisionamento da força de
trabalho que, não sendo livre, também não dispõe de liberdade para o consumo. A
saída se dá com o fato de que a escravidão contemporânea, sobretudo a escravidão
por dívida, é um recurso temporário. Mantém o trabalhador apenas por um período,
sendo que a garantia de que o trabalhador retornará é a continuidade da dívida, que
é artifício moral de retorno da mão de obra para o traficante.
Em cada um desses três elementos, a acumulação e seu progresso talvez
encontre uma ou mais barreiras que ao serem atingidas, resultará numa crise. As
crises são parte da estrutura de reprodução do capital. Expandir a partir de relações
não capitalistas ameniza o efeito das crises no seu desenvolvimento. É importante
perceber que as crises também têm um papel renovador no modo de produção. A
capacidade criativa de encontrar saídas para as barreiras encontradas para a
acumulação, seja do ponto de vista de disponibilidade de mercado, meios de
produção, e força de trabalho, mostram uma ampla variedade de artifícios. David
Harvey assim se refere:
Em geral, as crises periódicas devem ter o efeito de expandir capacidade
produtiva e de renovar as condições de acumulação adicional. Podemos
conceber cada crise como uma mudança do processo de acumulação para
um nível novo e superior (HARVEY, 2005, p. 47).

Num novo nível, o modo de produção apresentará, conforme esse autor
algumas características, como, por exemplo, a produtividade da mão de obra
aumentará pela utilização de máquinas e equipamentos mais sofisticados, sendo
que os equipamentos antigos sofrerão um rebaixamento nos preços, uma
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desvalorização forçada. Outra característica que o autor se refere é a demanda
efetiva expandida de produtos que esvaziará o mercado de todos os bens
produzidos e o excedente de capital será atraído por novas linhas de produção,
como, por exemplo, sob regulação do mercado, regiões oscilam entre o cultivo de
cana-de-açúcar e de soja no Centro-Oeste brasileiro.
Ainda outra característica apresentada por Harvey (2005), mas que soa
como consequência da crise é o custo da mão de obra que diminuirá devido o alto
índice de desemprego. Isso acaba por ser fator de compensação para as baixas
taxas de acumulação alcançadas pelos capitalistas em períodos de crise. O
aumento da taxa de exploração do trabalhador para que não haja perdas por parte
dos proprietários dos meios de produção.
Isso dá outra noção à acumulação em períodos de crise, que o
capitalismo precisa se reinventar, abre o precedente do modo de produção se utilizar
de outros modos de produção, e isso fica evidente na agricultura brasileira sendo
tema já tratado por outros autores como José de Souza Martins (1975; 1996; 1997),
Ariovaldo Umbelino de Oliveira (2002; 2005; 2006), dentre outros. A utilização de
formas não capitalistas na reprodução ampliada do capital com o intuito de manter
permanentes as taxas de acumulação se tornou ponto comum na literatura
produzida no final do século XX, principalmente.
Porém, a utilização dessas formas coloca em conflito o próprio
desenvolvimento do sistema. Se o modo de produção sobrevive com o pressuposto
da apropriação da mais valia pelo capitalista, em que a separação do trabalhador do
meio de produção é base do processo de apropriação e que tem na liberdade de
venda de sua força de trabalho uma premissa básica, o uso de mão de obra escrava
contemporânea se torna uma contradição. O aprisionamento do trabalhador é uma
alternativa que diminui o custo da apropriação da força de trabalho, rebaixando o
valor pago ao trabalhador como trabalho necessário. Assim, o modo de produção
que se reproduz a partir de suas próprias contradições.
Num Brasil moderno, o uso de mão de obra escrava soa como um retorno
ao passado. Um anacronismo no desenvolvimento econômico brasileiro. Porém, o
uso do arcaico no processo de acumulação capitalista no Brasil tem que passar a
ser entendido dentro do contexto do desenvolvimento do modo de produção no país,
principalmente, a partir da modernização dos meios de produção e das relações de
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produção. Esta tem sido analisada por alguns autores como sendo uma
modernização conservadora.
O termo é utilizado de maneira indiscriminada, segundo Murilo José de
Souza Pires e Pedro Ramos (2009), já que originalmente cunhado por Barrington
Moore (1983) ele designava o pacto entre as burguesias que nasciam na Alemanha
e no Japão e os oligarcas terratenentes, um fenômeno político com repercussões
econômicas que estava relacionado às revoluções burguesas vindas de cima. No
Brasil, o pacto entre a burguesia e os proprietários de terras condicionou numa
burguesia dependente que não pôde apresentar um projeto autônomo, tornando a
economia brasileira extremamente dependente de países centrais.
Esse processo condicionou à economia brasileira, características
próprias, diferente dos países que inspiraram Barrington Moore Jr., como os autores
expressam (PIRES; RAMOS, 2009). A modernização conservadora no país relegou
o acesso à cidadania para a população em geral a um segundo plano. Em países
como a Alemanha e o Japão, a modernização dos meios de produção implicou em
uma sociedade industrial moderna, mas atrelada ao antigo regime, tendo, assim,
uma estrutura política conservadora.
Essa característica comum com a estrutura política brasileira, em que o
poder dos proprietários de terra conduziu e conduz muitas das decisões políticas,
levou alguns autores como Alberto Passos Guimarães a definir assim o pacto do
desenvolvimento econômico brasileiro. A modernização conservadora do país visava
o crescimento da produção agropecuária mediada pela tecnologia (GUIMARÃES,
1977). Ela não se articulava à reforma agrária e nem a ultrapassar antigas estruturas
de poder, que poderiam ser inclusive relacionadas com o atraso do Brasil.
Pires e Ramos (2009) consideram que essa transposição de conceitos foi
feita sem as devidas mediações históricas e teóricas necessárias do contexto
brasileiro. No país, a transformação das unidades capitalistas agrícolas não
aconteceu de maneira homogênea, ocorrendo assim, uma expulsão de pessoas do
campo para os centros urbanos. O padrão que se instalou no Brasil, estava
vinculado à dependência do capitalismo dependente dos interesses conservadores.
Foi neste sentido que se materializou o processo de modernização
conservadora na agropecuária nacional, pois estimulou os produtores rurais
a demandarem produtos industriais, aglutinando-os aos elos das cadeias
produtivas dos vários complexos agroindustriais nacionais (PIRES; RAMOS,
2009, p. 419).
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Mas esse processo de expansão do uso de tecnologias, não foi
acompanhado de uma democratização de seu uso, muito menos do acesso à
cidadania, a “elite dominante nacional não teve a preocupação em expandir a
cidadania para parcelas significativas da população [...]” (PIRES & RAMOS, 2009, p.
420), deixando-os excluídos de qualquer pacto político, e bem fora do
desenvolvimento capitalista.
Dessa maneira, a dita modernização conservadora serviu apenas às
elites agrícolas, excluindo grande parte da população e submetendo-a à
especulação de terras e ao controle da renda da terra pelos proprietários,
reproduzindo relações não-capitalistas para manter essas situações de dominação.
Este que parece um conflito entre a manutenção do arcaico e o
desenvolvimento tecnológico no país, na verdade é uma contradição do modo de
produção que se fez como característica peculiar do país, sobretudo da economia
dependente, a partir da permanência de relações arcaicas de poder, nas quais a
elite dominante se utilizava para não alterar seu status quo, como por exemplo, o
domínio pela posse da terra em que se assentou o coronelismo.
O arcaico aparece, assim, como parte de uma estrutura de poder em que
as oligarquias locais baseiam-se na propriedade da terra e nos interesses
decorrentes, como por exemplo, a exploração de trabalhadores dependentes do
poder econômico. Reforçando o argumento da permanência de relações nãocapitalistas na modernização brasileira, José de Souza Martins assim expõe:
Esse tipo de conflito não é próprio de um Brasil moderno, mas de um Brasil
arcaico. O buraco, porém, é um pouco mais embaixo: esse é o conflito do
Brasil arcaico contra o Brasil moderno. E também o conflito que mostra de
modo sangrento ações, no interior do próprio Estado, no sentido de amarrar
e frear os propósitos modernizadores do governo: o que está em jogo é a
viabilidade e a continuidade de sua política e, no limite, a sua própria
continuidade (MARTINS, 1997, p. 55).

A perpetuidade do arcaico, nesse sentido, e também a partir desse
argumento, induz a pensar que se trata de uma situação temporária a ser suprimida
pela modernização. Para o autor, a permanência de relações arcaicas é, na verdade,
reflexo do que as elites do país têm demonstrado. Sua perspectiva é retrógrada e
sua mentalidade reproduz a forma de exploração escrava do país na colônia e
império. Mesmo no pós “Lei áurea”, quando supostamente haveria uma liberação de
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mercado consumidor e de trabalhadores livres, “as elites deste país têm
demonstrado [...] que os trabalhadores e os pobres são considerados residuais e
descartáveis” (MARTINS, 1997, p. 59).
Apesar do empenho em querer analisar a contradição entre o que ele
denominou de “Brasil moderno”, com a permanência de situações que ele situa
como arcaicas (num contexto pré-moderno), o autor peca ao querer imaginar que
essas situações permanecem e se situam como processos que não se casam. O
que José de Souza Martins considera como arcaico, é na verdade, não uma
anomalia da modernidade, mas sim resultado desta. É aqui que residimos o cerne
da tese em torno dos espaços subalternos e sua funcionalidade para o modo de
produção do capital.
A dicotomia existente entre o arcaico ou “não moderno”, como descrito
por Horácio Antunes de Sant’Ana Júnior (2004) e a modernidade do mundo atual
pode ser entendida dentro da perspectiva da relação entre várias escalas e não a
exterioridade do modo de produção. Para esse autor, que analisa o Acre e a
Amazônia dentro da “brutal dialética entre local e global”. Ao contrário das
interpretações feitas, na verdade, essa região é parte e resultado da relação entre
essas duas escalas.
Convencionou-se relacionar essa relação escalar dentro do âmbito do
conflito, porém, desprezando que o global se faz no local e o local é parte do global
como analisado por Anssi Paasi (2004) que faz uma análise das relações escalares
dentro do conhecimento da realidade. A modernidade, dentro dessa relação de
escalas, é tida como o global que se apresenta ao local num movimento hegemônico
de subalternizar. O local, apenas o espaço da recepção da modernidade.
Assim, a reflexão feita por Sant’Ana Júnior (2004, 2002) da empresa
seringalista que é desenvolvida na Amazônia a coloca como parte do movimento da
modernidade e não fora dela. É o local como parte do global e o global que se
desenvolve não negando o local, mas se apropriando.
Zygmund Bauman (1998) considera, dentro dessa linha de análise entre
linhas divisórias da modernidade, que entre “norma e normalidade” foi traçada uma
separação arbitrária para designar o holocausto em relação à modernidade. Sendo
assim, não é possível compreender na sua totalidade o holocausto somente a partir
da especificidade histórica e cultural alemã, como uma anomalia. Para ele, o
Holocausto deve sua existência a algumas instituições que são centrais na

81

modernidade, como o Estado, o aparato burocrático, dentre outros como a cultura da
racionalidade.
Mas, mais além, podemos ver o holocausto como parte da cultura de
subarternização, que é integrante da cultura de racionalidade em que há a
naturalização da exploração, da escravidão, da pobreza e precarização da vida.
Assim, não é de surpreender que ele pode ser pensado como parte não anômala da
modernidade e não uma exceção.
Essa

maneira

de

se

pensar

acontecimentos

ou

espaços,

que

cotidianamente são interpretados como um desvio de conduta, como formas
anômalas da modernidade, pode ser trazida na análise do trabalho escravo
contemporâneo para o modo de produção capitalista. Ele não é anômalo, passa a
não ser exceção na reprodução capitalista, mas sim, fazer parte da regra no
processo de produção, reprodução do capital e acumulação capitalista.
Apesar de a reprodução capitalista não ser apenas baseada no trabalho
escravo, atualmente necessita desta forma de exploração do trabalho, criando uma
situação em que se monta uma cadeia produtiva de relações que se tornam
indispensáveis ao ciclo do capital. Comércio, pequena produção, transporte, vários
ramos da economia se tornam dependentes dos mecanismos de repressão da força
de trabalho de maneira generalizada, mas principalmente nas regiões de fronteira e
expansão das formas de reprodução do capital.
A rede de aliciamento, os transportes contratados, pousadas e pensões,
bares e restaurantes, além de cabarés nas cidades de origem. A vigilância feita por
capangas contratados, o comércio que é realizado ou dentro das propriedades, ou
nas cidades próximas. Um conjunto de estabelecimentos de comércio se tornam
dependentes da rede de aliciamento de trabalhadores, e dos mecanismos de
aprisionamento, seja pela dívida, seja pela força. É o que José de Souza Martins
(2009, p. 89) chama de “pequena acumulação”, os ganhos que se tem dos membros
do mundo que se forma e se organiza em torno da “peonagem”, como ele se refere
ao aliciamento para o trabalho escravo. Os traficantes, propriamente ditos; donos de
prostíbulos (sendo as prostitutas encarceradas no mesmo regime de dívidas que os
peões), e ainda sendo o lugar onde o peão gasta parte do seu saldo; vendedores de
roupas e bugigangas; donos de pensões; a polícia, que muitas vezes serve como
vigília armada para os fazendeiros e escravagistas caçando os escravos fujões; os
pistoleiros empregados pelos traficantes, que vigiam e disciplinam os peões, e em
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muitas vezes também utilizados na perseguição. Um mundo que se recria em várias
regiões do país, a partir de uma “[...] complexa teia de relações sociais que reproduz
o cativeiro do peão e que transforma a superexploração em escravidão” (MARTINS,
2009, p. 89). O trabalho escravo sobrevive no seio do capitalismo, em sua estrutura
e é parte desta, criando mecanismos próprios de relações sociais, econômicas e
políticas que subsistem a partir dele ao mesmo tempo que são parte dessa forma de
exploração.
Esse contexto cria uma estrutura de exploração em que a pobreza é um
fio condutor e que liga o proprietário de terras a um sujeito que necessita de tudo
para sobreviver, vendo no proprietário de terras seu redentor. Esta mesma pobreza
cria um sujeito vulnerável, pois na procura de quem o salve, acha assim, os algozes
de sua liberdade. O trabalho escravo não é a barbárie no contexto do de fora da
civilização. Mas sim, a barbárie é condição da civilização nesse sentido. O trabalho
escravo sendo a barbárie necessária do modo de produção capitalista.
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3. MOVIMENTOS MIGRATÓRIOS, NOVAS ESPACIALIDADES NO
CAMPO E MOBILIZAÇÃO DE FORÇA DE TRABALHO PARA O
CAPITAL

Se assim continuar
vou deixar o meu sertão,
mesmo os olhos cheios d'água
e com dor no coração.
Vou pró Rio carregar massas
prós pedreiros em construção.
Deus até está ajudando
João do Vale, Sina do Caboclo.

Nessa parte do trabalho, pretendemos analisar o movimento migratório
como indutor de novas espacialidades no campo brasileiro, e como estas têm
relação com o trabalho escravo sendo parte do processo de mobilização de força de
trabalho a partir da mobilidade da mão de obra. Essas novas espacialidades estão
associadas à criação de novas redes e hierarquias entre os lugares, em que novos
padrões, agentes e processos atuam na produção do espaço, mas que são
entendidos dentro da dinâmica da questão agrária criada no seio da reprodução do
modo de produção e as “novas” formas de exploração do trabalho, com sua
precarização, ligação à técnica, mas que, a nosso ver, não se renovam quanto à
lógica do capital, que continua ortodoxo no sentido de permanecer com sua única
lógica de acumulação, apesar de seguir renovando os seus meandros.
O campo é trazido como espaço de análise por ser nele que os processos
de precarização e reprodução do que estamos chamando de “situações-limite” de
exploração, tal como o trabalho escravo contemporâneo são mais evidentes. Ele
tradicionalmente é vinculado ao trabalho escravo contemporâneo e tem sido
analisado a partir do prisma evolutivo dos modos de produção.
A procura por um posto de trabalho, apesar de não ser o elemento de
indução único, é bem representativa nos movimentos migratórios atuais. Sobretudo,
trabalhadores originados de regiões rurais partem em busca de emprego e de
acesso à renda. Este pode ser das mais diferentes categorias, sejam nas cidades ou
mesmo no campo, mas, sobretudo, em regiões de expansão do capital, onde há
uma dinamicidade do capital e onde há uma expansão da oferta de empregos.
A globalização aparece aqui como um importante elemento nesse sentido.
Ela impõe um novo ritmo ao deslocamento de pessoas. A expansão da fronteira da
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moderna agricultura, o aparecimento de cidades médias polarizando essa expansão,
novos fluxos impulsionados por novos tipos de atividades econômicas atraídas ou
mesmo originados desse processo. Todos esses elementos podem ser elencados
como processos induzidos pela globalização e como parte do movimento do capital,
tendo de se adaptar no tempo-espaço.
A globalização se tornou uma palavra-chave para a organização de nosso
pensamento no que diz respeito ao funcionamento do mundo, como diz David
Harvey (2010), sendo também sinônimo de vários processos em curso na sociedade
atual. Então, os fenômenos da expansão da informação, ou mesmo da
internacionalização da economia são tidos como integrantes da globalização. Mas,
podemos dizer que algo semelhante à globalização tem uma presença já antiga na
história do capitalismo. Como afirma o mesmo autor, a internacionalização das
trocas e do comércio é exemplo disso.
Harvey (2010) traz a globalização como sendo um “ajuste espacial” do
capitalismo para solução parcial da crise da segunda metade do século XX. Se ela
se refere a nossa geografia histórica recente é bem provável que esteja ligada a
produção capitalista do espaço. Segundo ele, “O capitalismo não pode sobreviver
sem seus ‘ajustes espaciais’” (HARVEY, 2010, p. 80). Assim, a internacionalização
da economia, as mudanças atuais nos modos de trocas ou mesmo a expansão da
fronteira passam a ser essenciais na reprodução do modo de produção do capital.
As mudanças na dinâmica de acumulação de capital exigem que os
sistemas de logísticas, de transferência de capital fixo e de força de trabalho sejam
modificados para que se acelerem de acordo com as necessidades do capitalismo.
Sobretudo a força de trabalho, já que esta está diretamente ligada a produção de
valor. O deslocamento de força de trabalho pelo espaço a partir da migração de
trabalhadores se relaciona com os momentos do capital e suas necessidades
criadas a cada contexto histórico. Então, as características do modo de produção e
sua apropriação do espaço para sua reprodução são parte do entendimento do
movimento migratório de camponeses no Brasil.
A partir disso, esse capítulo dará conta da seguinte questão de pesquisa:
como a migração pode ser entendida na atualidade com as novas dinâmicas sociais
de atração e de repulsão que se fazem no contexto do desenvolvimento do modo de
produção no país, sobretudo, entendendo as mudanças no campo brasileiro e como
elas implicam nas transformações dos fluxos migratórios na contemporaneidade.
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3.1 Migrações e novas espacialidades do campo brasileiro
Quando vim da minha terra,
não vim, perdi-me no espaço,
na ilusão de ter saído.
Ai de mim, nunca saí.
Lá estou eu, enterrado
por baixo de falas mansas,
por baixo de negras sombras,
por baixo de lavras de ouro,
por baixo de gerações,
por baixo, eu sei, de mim mesmo,
este vivente enganado,
enganoso.
Carlos Drummond de Andrade, A Ilusão do Migrante.

O movimento migratório de pessoas no Brasil é um processo constante
que tem relação com uma série de elementos históricos e pode ser associado a
cada contexto a partir de vários fatores, como por exemplo, de indução, de repulsão,
estruturais etc. Estes tem origem nos processos de formação territorial, de ocupação
deste, de produção do espaço, culturais, econômicos e até psicossociais e que
podem ter maior centralidade dependendo do tipo de análise que se faz do
movimento migratório.
As migrações internas no país foram historicamente marcadas pela saída
do homem do campo para as cidades, o denominado êxodo rural. Os migrantes
influenciados pela polarização que as cidades exerciam no território do país,
sobretudo as metrópoles nacionais. A estagnação econômica nas regiões de origem,
e a procura por postos de trabalho e melhores condições de vida também foram
importantes elementos para se entender o movimento de saída do campo para as
cidades e a hierarquização das regiões nacionais no que diz respeito a atração ou
repulsão de pessoas.
A migração como fenômeno tem sido estudada no país há um tempo
relativamente longo, a partir de diversas matrizes e com várias perspectivas de
análise, associando o movimento de pessoas com o movimento da economia
brasileira, basicamente a industrialização e urbanização do país. O que vem se
observando, a partir dos vários estudos acerca desse movimento de pessoas, é que
algumas regiões se tornaram clássicas como espaços de expulsão e outras como
espaços de atração de mão de obra e que há uma relação estreita com o ciclo
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econômico vivenciado por cada uma delas. Porém, as mudanças no fluxo migratório,
implicam o aparecimento de novas regiões com características diferentes em relação
à atração ou repulsão.
O entendimento do desenvolvimento teórico acerca do movimento
migratório no Brasil, tomando como bases suas diversas vertentes, a análise e a
abertura para uma teoria que considere o elemento econômico e vá além dele,
levando em consideração elementos sociais e psicológicos que podem ser
associados a ela, ajuda na compreensão do deslocamento de camponeses, que é
referência neste trabalho, sobretudo os maranhenses. Isso também leva a reflexões
acerca da mobilidade da força de trabalho necessária a reprodução capitalista, que
nesse sentido toma essa forma no território brasileiro.
O movimento migratório tem uma influência forte na composição e na
estrutura social, como explica Daniel Biagioni (s/d). Segundo este autor, a migração
influi significativamente na composição da estrutura de classes sociais em todas as
regiões do país.
Por migração entende-se não meramente o fenômeno demográfico de
mudança do local de residência de um individuo ou família. Entende-se,
sim, o processo social de deslocamento de população em contexto histórico
específico e em período e território delimitados que definem o próprio
fenômeno. O conjunto dos deslocamentos individuais caracteriza o fluxo
migratório (BIAGIONI, s/d, p. 6).

Para explicar os grandes movimentos migratórios, este mesmo autor os
associa à industrialização, então ele cita o período de industrialização de 1950 a
1970 e o período de crise econômica na década de 1980, explicando que esse
último período esteve menos associado às chances de ascensão social do que o
período anterior. Ele afirma que a dinâmica migratória contribuiu para transformar a
estrutura social brasileira neste período, sobretudo, por meio da emigração rural
para as cidades.
Nas cidades, esse movimento esteve fortemente ligado à formação de
periferias, evidenciando ainda mais as desigualdades regionais. Mas também
podemos dizer que nas regiões de origem, esses movimentos estavam ligados
também à reprodução da pobreza, sendo impulsionados pelos processos de
manutenção da pobreza, já que criavam o contexto para que os trabalhadores
tivessem que buscar novas condições de vida em outras regiões.
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O autor diz que os migrantes eram a mão de obra capaz de proporcionar
a continuidade do crescimento econômico com a passagem de trabalhadores do
setor rural para o urbano, principalmente entre as décadas de 1950 e 1970
(BIAGIONI, s/d). Essa era uma das tônicas do debate sobre as migrações na
segunda metade do século XX. A modernização nas regiões de destino, a pobreza
nas regiões de origem e até mesmo leis gerais as quais estas migrações estariam
associadas, como a inevitável passagem dessa população migrante por um
processo de transformação, em que os postos de trabalho eram os degraus dessa
hierarquia de posições sociais relacionados com a modernização da sociedade.
Como por exemplo, o que Todaro analisa em torno do processo migratório de mão
de obra. Segundo ele, a tendência é os migrantes se ocuparem gradativamente nos
setores mais modernos da economia (TODARO apud BRITO, 2009).
Porém, essa análise carece de elementos empíricos para se confirmar. Na
verdade, o que se observa é que o migrante, sobretudo o sem formação específica,
é absorvido pelos setores não tecnológicos do ciclo produtivo. Os migrantes se
tornam peças fundamentais da reprodução de capital a partir de sua absorção de
maneira precária no mercado de trabalho. Nem mesmo podemos associar esses
“setores modernos da economia”, aos quais Todaro se refere, como sendo
antagônicos à precariedade do trabalho.
Grande parte da mobilidade social no contexto de industrialização foi
resultado da mobilidade estrutural, ou seja, mobilidade de posições sociais,
ocasionada pelo desenvolvimento econômico, do emprego de tecnologia no sistema
produtivo e mudanças demográficas. Após a década de 1980, essa mobilidade
estrutural perdeu sua posição de destaque, passou a prevalecer a mobilidade
originada pela competição por vagas no mercado de trabalho (BIAGIONI, s/d). O
papel das cidades e dos centros gestores e de produção exercido no país se
modificou profundamente, implicando uma nova configuração do que comumente se
convencionou chamar de centros de atração. Na verdade, até mesmo regiões do
país que comumente eram tidas como de repulsão assumiram novos papéis,
tornaram-se atrativas por uma dinâmica do capital que se produziu nesses espaços.
Uma parte considerável das teorias acerca do processo de deslocamento
de pessoas no território nacional foi elaborada antes da década de 1970, o que nos
leva a crer que foram elaboradas a partir de outra realidade, outra conjuntura
nacional se configurava. Sobretudo as teorias econômicas e sociológicas estão
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nesse patamar de teorias a serem repensadas. Nesses estudos há uma
predominância, principalmente, da influência do desenvolvimento econômico, em
que há uma oferta limitada de mão de obra, ou ainda a da modernização social.
Dentro dessa perspectiva, o migrante é um indivíduo dotado de racionalidade
econômica na sua decisão de migrar e “capaz de desenhar os seus caminhos pelo
território de uma maneira adequada às necessidades do mercado de trabalho”
(BRITO, 2009, p. 03).
Assemelhando-se a um empresário que põe no mercado o seu capital, o
migrante procura a localização ótima onde seu potencial como força de trabalho se
evidencia como perfeita a sua reprodução e acumulação de excedente social.
“Como se cada migrante fosse um ‘empresário de si mesmo’ e procurando a
localização ótima para o seu capital humano” (BRITO, 2009, p. 03).
Essa racionalização do pensamento do migrante coloca em cheque toda
a rede criada por estes no seu deslocamento. Redes que são construídas na
anterioridade do ato de migrar e também posteriores à saída do seu lugar de origem.
O grande problema dessa perspectiva teórica é não levar em consideração histórias
pessoais, específicas, fluxos peculiares, dentre outros elementos empíricos, uma
hipótese que parece que foi criada a partir de uma suposição e levada a sério como
teoria que sirva de explicação para os fluxos migratórios no país.
O que estamos compreendendo como padrão migratório é o modo que se
dá a relação entre as trajetórias migratórias e o contexto histórico dentro do qual
estão estruturadas para atender as necessidades da dinâmica demográfica, social e
política, sendo ele flexível e dinâmico para se ajustar às mudanças, contudo, não
comprometendo seus fundamentos (BRITO; GARCIA; SOUZA, 2004).
Os mesmos autores trazem uma periodização simples em que colocam
uma primeira fase do movimento migratório entre as décadas de 1940 e 1980.
Nesse período, as trajetórias mais importantes e dominantes foram alimentadas
pelos desequilíbrios regionais e atenderam às necessidades de transferência do
excedente de força de trabalho, além de servir como mecanismo de integração
social e cultural do território. Nesse período, o padrão migratório articulava os
grandes reservatórios de mão de obra com as regiões de crescimento industrial e
expansão das fronteiras no território nacional. O que os autores chamam de
trajetórias secundárias, são os movimentos feitos pelos migrantes entre estados
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vizinhos, ou “circuitos migratórios regionais”, mas que muitas vezes serviam, na
verdade, como etapa transitória para as trajetórias dominantes.
O crescimento da economia brasileira na década de 1970 gerou uma
enorme quantidade de postos de trabalho, principalmente no setor industrial e na
construção civil, porém, aumentou, também, os desequilíbrios regionais, acentuando
os fluxos migratórios entre as regiões. São Paulo concentrava 56,4% do PIB
industrial brasileiro e 37% do emprego da indústria nesse período, fazendo com que
o estado recebesse um terço dos migrantes interestaduais (BRITO; GARCIA;
SOUZA, 2004).
A tabela a seguir (Tabela 2) mostra os números de imigrantes
interestaduais por regiões específicas e em alguns estados.
Tabela 2: Imigrantes Interestaduais, Brasil - 1965 a 2000

Período
Região
Estado

1965-1970
1975-1980
ou Abso.
Rela. Abso.
Rela.

Norte
NE.
Setentrional20
NE. Central
NE. Meridional
Minas Gerais
São Paulo
Centro-Oeste

1986-1991
1995-2000
Abso.
Rela. Abso.
Rela.

98.228
91.447

3,37
3,14

454.447
133.891

9,49
2,80

554.085
177.262

11,03
3,53

562.655
191.948

10,71
3,65

188.390
108.456
100.372
713.326
309.665

6,46
3,72
3,44
24,47
10,62

401.935
223.400
336.177
1.562.494
501.263

8,40
4,67
7,02
32,64
10,47

519.357
242.794
372.685
1.396.938
619.277

10,34
4,83
7,42
27,80
12,32

570.475
305.906
450.452
1.242.972
645.148

10,86
5,82
8,57
23,65
12,28

Fonte: Adaptado de BRITO; GARCIA; SOUZA, 2004

Dá para perceber o comportamento da chegada de migrantes das regiões
ressaltadas na tabela, em que algumas mudanças são perceptíveis na recepção dos
fluxos migratórios e com destaque para a Região Norte, Nordeste Central e São
Paulo. O Norte, que tinha pouca participação no período de 1965-1970, aumentou
sua participação gradativamente na taxa de imigração. O Nordeste Central também
passou pelo mesmo processo, juntamente o estado de Minas Gerais. Tanto o
Nordeste como Minas Gerais passaram a exercer um novo papel na economia
nacional com a desconcentração industrial do eixo Rio de Janeiro-São Paulo. A

20
A divisão do Nordeste em sub-regiões é utilizada pelos autores BRITO; GARCIA; SOUZA
(2004). O Nordeste Setentrional abrange o norte do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba,
Pernambuco, Sergipe e parte do Alagoas. O Nordeste Meridional abarca parte de Alagoas, Bahia, Sul
do Piauí. O Nordeste Central abrange o Oeste do Piauí e o Maranhão.
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mobilização de capital para essas regiões gerou um panorama de atração de fluxos
migratórios inter-regionais e extrarregiões.
São Paulo inverteu sua participação de 1975-1980 para os períodos
posteriores (1986-1991 e 1995-2000), mas sempre manteve uma grande taxa de
recebimentos. Isso pode ser explicado por ter mantido o seu posto central na
economia urbana e industrial brasileira, passando a localizar na nova dinâmica
global a gestão administrativa da economia. O Centro-Oeste por representar a
fronteira de ocupação territorial em meados do século XX sempre apresentou
números relativamente grandes.
Após a década de 1980, as mudanças na economia também incidiram
sobre os padrões migratórios. Houve uma redução considerável dos saldos
migratórios, tendo até uma tendência à convergência entre imigração e emigração,
ou mesmo, a reversão dos fluxos. Houve também o aumento dos migrantes de
retorno e de retorno temporários, o que mostrou que os antigos polos de atração não
fixavam os migrantes, que tendiam a retornar para suas regiões de origem, como
mostra a tabela a seguir (Tabela 3):
Tabela 3: Taxas líquidas e saldo migratório, Brasil - 1965 a 2000

Região ou Estado

1965-1970

1975-1980

1986-1991

1995-2000

Norte
NE Setentrional
NE Central
NE Meridional
Minas Gerais
São Paulo
Centro-Oeste

41.169
-41.929
-425.110
-327.324
516.838
427.268
190.241

314.741
-186.660
-571.785
-174.334
-237.032
1.066.976
116.063

131.158
-200.961
-408.522
269.718
-107.901
747.023
238.256

63.291
-228.089
-269.734
-276.341
36.778
350.623
238.478

Fonte: Adaptado de BRITO; GARCIA; SOUZA, 2004

Na tabela, o Norte é apresentado como a região brasileira que manteve
entre as décadas de 1960 a 2000 um ritmo crescente em relação à chegada de
imigrantes, mantendo um saldo migratório positivo. O período de 1975-1980 teve um
pico considerável, com mais de 314 mil imigrantes. Nos períodos posteriores,
manteve o saldo positivo, mas com quedas gradativas, tendo entre 1995-2000 um
saldo de um pouco mais de 63 mil imigrantes. Esse mesmo processo de chegada
pode ser descrito a partir dos saldos positivos na região Centro-Oeste. E de fato,
essas duas regiões representavam no imaginário popular e na ideologia da
ocupação do território brasileiro regiões a serem desbravadas, logo, representaram
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e ainda representam, espaços de atração para o migrante. Em relação ao Nordeste,
nas três sub-regiões apresentadas por Brito, Garcia e Souza (2004) e nos recortes
temporais aos quais esses autores fazem referência, houve saldos negativos,
indicando um esvaziamento da região pela migração.
A situação dos Estados de Minas Gerais e São Paulo apresentou
particularidades, apesar de fazerem parte da mesma macrorregião do país, o
Sudeste. Entre 1965-1970 os dois estados apresentaram saldos positivos bastante
elevados, com 516.838 e 427.268 respectivamente, sendo os dois estados com
maior saldo do período. Porém, entre 1975-1980 e 1986-1991 houve uma mudança
e Minas Gerais apresentou saldos negativos, indicando uma maior taxa de
emigração. Nesses períodos, o Estado de São Paulo manteve seus saldos positivos.
Na verdade, o estado no primeiro período dobrou o seu saldo para mais de um
milhão de imigrantes e no segundo período teve um pequeno decréscimo, mas
manteve uma taxa elevada de imigração, com mais de 747 mil. Entre 1995-2000,
Minas Gerais inverteu sua situação de repulsão e obteve um saldo positivo de
36.778 migrantes. Já São Paulo, apesar de ter mantido um saldo positivo, começou
a demonstrar uma diminuição grande do seu saldo, tendo nesse período 350.623 de
saldo, o que pode ser associado a uma diminuição da força de atração da economia
paulista ou o aparecimento no território nacional de outros polos econômicos,
sobretudo, as metrópoles regionais e as cidades médias que passaram a exercer
importante força na atração de fluxos migratórios, competindo como polos de
atração para os fluxos migratórios.
A partir da década de 1980 houve uma mudança no padrão migratório
não decorrente apenas da flexibilidade, característica inerente desse processo, mas
sim, decorrente das mudanças que a sociedade brasileira passou nesse período,
desde as mudanças econômicas, até as culturais. Brito, Garcia e Souza (2004, p.
12) afirmam que “ao que tudo indica as mudanças profundas pelas quais têm
passado a economia e a sociedade brasileira alteraram os fundamentos do padrão
migratório prevalecente até o final da década de 70”.
Os fundamentos sociais, econômicos e culturais da sociedade, mas,
sobretudo, as mudanças no padrão espacial do funcionamento do modo de
produção a partir da década de 1980 sofreram transformações com a crise e a
recessão, acarretando numa reestruturação socioespacial que incidiu de formas e
processos diferentes em várias partes do mundo. Na verdade, essas mudanças se
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tornaram necessárias para o capitalismo como mecanismo de sobrevivência à crise.
Essas modificações incidiram em variações no padrão migratório, sobretudo pela
repercussão na dinâmica espacial. Novas cidades, periferização como parte do
padrão urbano, surgindo favelas até em pequenas e médias cidades, surgimento de
cidades funcionais para a expansão do agronegócio ou mudanças nas funções
urbanas que serviam para atender demandas produtivas, tudo isso faz parte da nova
dinâmica vinculada à reestruturação das últimas décadas.
Como afirma Brito (2002), a tradição migratória não desapareceu, já que a
maior parte das características da sociedade brasileira não se alterou e a estrutura
social ainda é muito rígida, impondo a migração como forma de ascensão social da
população pobre.
Entretanto, a ampliação das telecomunicações, hoje mais abrangente do
que antes, assim como as redes de interação social, têm tido um efeito
contrário: as grandes virtudes das grandes cidades desapareceram diante
da violência urbana, do desemprego, das dificuldades de acesso aos
serviços públicos básicos e à moradia. As externalidades positivas das
grandes cidades, das regiões metropolitanas, em particular, que tanto
atraíam os migrantes, foram superadas pelas externalidades negativas,
comprometendo a ‘ilusão migratória’ (BRITO, 2002 apud BRITO; GARCIA;
SOUZA, 2004, p. 12).

A quantidade de empregos e sua oferta diminuíram consideravelmente
nas antigas regiões de atração. Com um mercado de trabalho mais rígido, exigindo
ainda mais requisitos de formação educacional, excludentes para a grande maioria
da população migrante, outras regiões apareceram com novas atividades
impulsionadas pelo processo de reestruturação21.
É importante salientar que o movimento migratório de pessoas está
inserido na dinâmica da sociedade e de seu modo de produção, dessa maneira, as
relações de produção, a relação capital-trabalho, além do modo de produção do
espaço é importante. As espacialidades criadas com o modo de produção tornam-se
importantes fatores de compreensão dos movimentos migratórios, seus fluxos,
permanências, pausas históricas e lógicas.
Pela importância que têm para a sociedade brasileira, as migrações não
podem ser compreendidas independentemente dela. E, de acordo com essa
21

Milton Santos (1996) chama a atenção para o que ele diz ser a “metamorfose do espaço”, uma
mudança na dinâmica espacial decorrente da globalização e que repercutiu nas migrações,
sobretudo, com uma nova gama de processos associados a uma rede urbana mais complexa.
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mesma sociedade, estão em constante transformação, deixando marcas no
passado, estruturando o presente e projetando-se para o futuro (BRITO,
2009, p. 2).

Entendida como a mobilidade espacial da população, assim como
descrita por Fausto Brito (2009), o estudo da migração vem tendo várias
repercussões na compreensão da dinâmica territorial e do funcionamento do modo
de produção capitalista com seu desenvolvimento no território brasileiro. A dinâmica
da sociedade deslocou a mobilidade espacial, ampliando também os mecanismos
de exclusão e discriminação. A manutenção dos desequilíbrios regionais e a
coexistência das mudanças no padrão migratório é resultado de um quadro de
tensão social. Percorrendo as “velhas trajetórias migratórias, na sua maioria, os
migrantes dispostos a superar os obstáculos da seletividade, não para melhorar a
sua posição social, mas para conseguir, com altos riscos, apenas a sobrevivência”
(BRITO; GARCIA; SOUZA, 2004, p. 13).
Esse padrão migratório demonstrou a fissura social em que a sociedade
brasileira se inseria e as fortes desigualdades regionais, com a pobreza e a miséria
sendo elementos característicos e adjetivadores de regiões do país, em especial, no
Nordeste e Norte brasileiros. Essas regiões, como visto nos quadros anteriores,
também se tornaram clássicas emissoras de população para os fluxos migratórios,
apesar de o Norte também ter contribuído como região de atração, mas isso se deve
mais à fronteira agropecuária e ao discurso de possibilidades de ascensão que esta
traz consigo.
Mariana Recena Aydos (2010), na tentativa de compreender as migrações
internas no Brasil contemporâneo a partir de reflexões teóricas e analíticas do
processo, analisa a periodização feita por Patarra (apud AYDOS, 2010). O que
Patarra faz é interessante para tentar se entender o movimento migratório no país.
Sua distinção dessa mobilidade interna de pessoas a partir de marcos que estão
associados a períodos do desenvolvimento brasileiro, pode ser trazida aqui como
elemento que ajude no entendimento desse processo. Na verdade, a autora faz uma
análise entre espaço, economia e migrações em um determinado período do país,
fazendo sua periodização a partir desses elementos.
Para ela, o primeiro período começou com a instauração da República
Brasileira, em que a formação da mão de obra que atuava nas fazendas de café era
a partir de imigrantes internacionais e por brasileiros que vieram de outras regiões
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do país onde o ciclo produtor havia chegado ao fim. O segundo ciclo de fluxos
migratórios, entre as décadas de 1930 e 1950, e foi marcado pela constituição do
mercado consumidor brasileiro. Essas

décadas foram caracterizadas pela

industrialização do país, porém, esse ciclo industrializador apenas atingiu parte do
território nacional, reforçando ainda mais as desigualdades regionais.
Para a autora, o terceiro período vai de 1951 a 1980 e se relacionou com
a instalação de indústrias pesadas no Brasil juntamente com a aceleração do
crescimento econômico nacional. Esse período ficou marcado pela inserção do país
na produção de bens de exportação. Porém, essa produção se deu com base na
indústria que se instalou no eixo Rio de Janeiro-São Paulo, concentrando ainda mais
o desenvolvimento brasileiro.
Principalmente nos dois últimos períodos, os fluxos migratórios estavam
ligados à atração que as cidades industriais exerciam, sobretudo as cidades do
sudeste brasileiro, em que a concentração industrial em São Paulo tornou essa
região o principal destino dos migrantes. As desigualdades regionais, com a
passagem dos ciclos econômicos e a estagnação decorrente do declínio econômico
que regiões como o Nordeste, depois do gado e cana-de-açúcar, e o Norte, após o
ciclo da borracha, experimentaram, fez com que elas se tornassem verdadeiros
bolsões de reserva de mão de obra. Os fluxos nesses períodos se fizeram,
sobretudo, a partir dessas duas referências espaciais de origem e destino: o Norte e
Nordeste que enviaram mão de obra e o Sudeste brasileiro atraindo a partir de suas
metrópoles.
Disso resultam duas áreas metropolitanas principais (São Paulo e Rio de
Janeiro) no comando de um complexo, integrado e dinâmico sistema
urbano, ao qual subjaz uma contraditória estrutura ocupacional, que tem
como características: a) a contínua incorporação de trabalhadores às
relações mercantis (relacionadas ao assalariamento da força de trabalho);
b) a constituição de um mercado nacional unificado de trabalhos e bens
(AYDOS, 2014, p. 5).

Apesar de se fazerem presentes nesses dois últimos períodos, os fluxos
secundários também tinham sua importância, mas, ainda assim, tinham como pano
de fundo o anseio da população migrante em chegar às grandes cidades e vivenciar
o seu crescimento econômico.
Porém, é a partir da década de 1980 que esses fluxos secundários, com a
transferência da população para outras cidades que não as metrópoles nacionais
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passaram a ter mais importância, principalmente com o ritmo de migração para as
grandes metrópoles dando sinais de enfraquecimento. Isso se deu como resultado
da crise econômica, que fez com que as metrópoles absorvessem menos mão de
obra migrante e a seletividade dos empreendimentos urbanos por uma mão de obra
com saberes técnicos diferenciados ou administrativos e gerenciais.
Até a década de 70 a migração pôde ser entendida por um padrão
migratório relativamente constante se considerada às desigualdades
regionais: migrações de longa distância e concentrada nas grandes
metrópoles. A partir de 80 um novo padrão migratório passou a vigorar:
migração de curta distância, para cidade de médio porte e migração de
retorno para as áreas de expulsão de população (AYDOS, 2014, p. 2).

Ainda que não houvesse um reerguimento econômico das antigas regiões
de repulsão, a migração de retorno, mesmo que temporárias, passou a ter
importância (rever tabela 3). A saída de trabalhadores para atuar na construção civil
nas cidades médias, sobretudo as que serviam como apoio à expansão das
fronteiras do norte e centro-oeste do país, passou também a ter uma importância
significativa. Também passaram a representar lugares de destino as novas cidades
que apareceram no território nacional como novos polos de antigas atividades, que
tenderam a sair do eixo concentrado devido aos altos salários oferecidos nesses
espaços e ao custo de instalação e manutenção dos empreendimentos nesses
lugares.
Além das migrações de retorno, outros fluxos passaram a ser
evidenciados com a expansão das fronteiras agrícolas, como a migração rural-rural.
Este tipo de migração passou a ter importância ainda na década de 1930,
principalmente no estado do Paraná, que passou a ter um papel de destaque na
década de 1950, incluindo os estados do Maranhão, Goiás e Mato Grosso do Sul.
Eram estados que passaram a constituir as áreas de fronteira consolidada
(MARTINS, 1975) e, assim, terem uma importância menor na atração da migração
de fronteira.
Essa dinâmica espacial é permeada por elementos muito mais complexos
do que simplesmente a diferenciação econômica regional impulsionada pelo modo
de produção, e a criação de regiões de impulsão, e regiões receptoras. Sobretudo a
migração de camponeses, a partir da análise da migração rural-urbana ou rural-rural.
Este enfoque pode ser bastante útil em certos sentidos, mas comporta o risco de
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simplificar o processo, reduzindo a um equilíbrio mecânico de forças impessoais
externas, ao mesmo tempo, ele dá ênfase a motivações racionais, sem levar em
conta a possível complexidade psicológica. Gino Germani (1975, p. 62) afirma, que a
este processo “[...] que da lugar a La decisión de irse o de quedarse” é complexo e
não pode ser resumido a apenas um elemento da sociedade. Então, não seria
coerente apenas sintetizar o movimento migratório a apenas o fator econômico, sem
levar em consideração a família e as relações comunitárias.
Edson Holanda Lima Barboza afirma que:
As experiências de migrações não podem ser analisadas apenas como um
comportamento neutro, em que sujeitos errantes comportar-se-iam como
fantoches das forças de repulsão e atração, geralmente identificadas por
determinações econômicas nos polos de partida e chegada (BARBOZA,
2011, p. 1).

Assim, não somente o contexto econômico de maneira simples, mas
também as mudanças nos fundamentos psicossociais da sociedade brasileira se
tornam importantes nesse processo. O funcionamento do modo de produção
capitalista entra nesse bojo, com muito mais importância do que simplesmente a
diferenciação regional. Isso implica dizer que a necessidade de mobilização de força
de trabalho e a dinâmica de processos da migração de trabalhadores caminham
atreladas na constituição de mecanismos de mobilização social
Entendemos que não somente o período histórico e sua relação com a
economia e espaço estão vinculados à perspectiva expressa pelos diversos autores,
mas também fatores como a trajetória de vida dos sujeitos, com sua formação
cultural, psicológica, até mesmo religiosa influenciam na trajetória migratória. É
preciso demarcar que os fatores econômicos de impulso migratório têm uma
importância no deslocamento de pessoas pelo espaço, porém, se associam a outros
fatores, como por exemplo, culturais e psicossociais. Na verdade, nenhum destes
elementos podem ser analisados isoladamente e é assim que consideramos aqui e,
mesmo na exposição de alguns autores que se seguem, onde visualizam a migração
como parte de processos isolados, temos como pressuposto que a migração se dá a
partir de uma teia complexa.
Os estudos sobre a migração de pessoas no Brasil atentaram
principalmente para dois elementos, os fatores externos ou exógenos, como afirma
Daniel Biagioni (2014), que são próprios da dinâmica do mercado de trabalho. Por
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exemplo, as modificações estruturais, como mudanças demográficas, econômicas,
políticas etc; e os fatores endógenos estariam relacionados com a associação entre
origem e destino social. Assim, esses estudos se empenharam em analisar a
desigualdade de oportunidades de mobilidade dos migrantes a partir da origem
social, segundo características importantes para determinar o destino desses
sujeitos. Biagioni (2014) expõe que a trajetória de um fluxo migratório é definida
segundo sua origem e destino, o que nos leva a crer que o migrante tem que ser
compreendido a partir do que é seu lugar de destino, mas também do contexto de
sua saída.
A retomada pelos migrantes que nos informaram sobre suas trajetórias de
elementos econômicos para explicarem suas saídas, levou-nos a crer que para uma
parte dos migrantes, ainda é um fator com relevante importância22. Isso não nega
que muitos dos migrantes têm vivenciado a imposição globalizadora do que é um
padrão de vida digno ou de que a cidade é o espaço da vida moderna, sendo esta a
contraposição do atrasado a ser superado por esses sujeitos. Porém, consideramos,
que estes mesmos processos fazem parte dos artifícios de mobilização social da
força de trabalho. Então, aqui levamos em consideração que a migração, a partir de
todos os estratagemas econômicos ou psicossociais, é essencialmente o
deslocamento de força de trabalho. Individualmente, esse deslocamento é para o
sujeito a busca por melhores condições de vida a partir da sua inserção no mercado
de trabalho e estruturalmente é para o modo de produção um mecanismo essencial
para a reprodução do capital.
Biagioni (2014) faz uma análise sobre as diversas perspectivas de análise
dos estudos migratórios. Ele apresenta uma síntese das teorias que cercam as
pesquisas sobre os deslocamentos populacionais no espaço, trazendo as
características principais de cada uma, junto o seu foco de análise. Assim, ele
descreve que os estudos sobre migrações que centram a pesquisa segundo os
diferentes fluxos, considerando origem e destino, são conhecidos como teorias de
atração e expulsão. Segundo ele, “O primeiro estudo que tentou sistematizar a
natureza e regularidade dos fluxos migratórios postulou as leis da migração ao
reconhecer o desenvolvimento industrial como importante fator do deslocamento da
população”. O que na verdade dá origem a uma das abordagens mais importantes
22

Mais a frente no trabalho, faremos com mais afinco essa análise, expondo as falas dos informantes
do trabalho.
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nesse contexto, a chamada abordagem econômica neoclássica. Esta tem como
elemento central de análise a decisão do indivíduo tomada de maneira racional com
vistas a se deslocar no espaço. Essa racionalidade levaria em conta os custos de
oportunidades de migrar, comparando as chances de melhor inserção no mercado
de trabalho, desde salários, contratos, condições de trabalho etc. A decisão de
migrar seria tomada com base em informações como oferta de trabalho, tanto na
origem como no destino da trajetória, e também considerando o próprio estoque de
capital humano, com nível educacional e experiência no mercado de trabalho
(BIAGIONI, 2014).
Outra abordagem citada pelo autor como importante é a históricoestrutural. Esta faz a crítica da racionalidade econômica da decisão de migrar. Ela
ressalta a necessidade de contextualizar outros elementos do sujeito, sua história e
as mudanças estruturais da sociedade.
Ou seja, um indivíduo de origem ocupacional baixa não necessariamente
implica em baixa escolaridade e destino ocupacional baixo. Há, no entanto,
condições (ou características) associadas ao destino social podem levar a
efeitos redundantes e não potencializadores de vantagens e desvantagens.
Assim, cada variável do ciclo de vida considerada importante para o destino
social deve ser analisada separadamente para a compreensão desta no
conjunto. A idéia de ciclo vicioso da pobreza, neste sentido, não pode ser
diretamente afirmada sem antes considerar a relação existente entre a
origem e destino social e demais características associadas à posição social
(BIAGIONI, 2014, p. 10).

Algo parecido ao que Eunice R. Durham (1978) num trabalho clássico
sobre os movimentos migratórios afirma. Para ela:
[...] o volume e a amplitude dos movimentos migratórios internos no Brasil,
durante o século XX, assim como o ritmo acelerado do processo de
urbanização, apontam certamente para transformações econômico-sociais
profundas que, como geralmente se reconhece, estão relacionadas ao
processo de desenvolvimento do país. Trata-se, portanto, de um fenômeno
que manifesta transformações na própria estrutura da sociedade brasileira
e, como tal, não pode ser compreendida isoladamente (DURHAM, 1978, p.
07).

Nessa perspectiva, as diversas transformações espaço-temporais,
sobretudo, com o intenso processo de urbanização e seus diversos ciclos, além das
repercussões da industrialização e suas características reverberaram de alguma
maneira nos movimentos migratórios no território brasileiro.
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Com a expansão das fronteiras e a desconcentração industrial e produtiva
dos grandes centros metropolitanos, os movimentos migratórios assumiram novos
papéis na definição espacial do país. A quebra do isolamento das comunidades
tradicionais, bem como a crise do sistema produtivo rural e da estrutura tradicional
de autoridade, negação de velhos valores e adoção de novos comportamentos,
ocasionados pelos processos de industrialização e urbanização ocorridos no Brasil
(DURHAM, 1978) se tornaram mudanças importantes nesse contexto.
Mas também, podemos entender que a quebra da ordem tradicional está
também vinculada com os traços de desenraizamento da população que procura
migrar. Dá novas características a um conjunto de indivíduos que vivenciavam laços
de solidariedade em seus locais de origem. Dessa forma, com os novos movimentos
migratórios, novas outras relações sobre o espaço são possíveis nas comunidades
de origem. Alguns dos informantes dos trabalhos de campo realizados23, sobretudo
do centro maranhense, citaram o fato dos mais jovens não se empenharem mais em
atividades produtivas da cultura agroextrativista, como a quebra do coco-babaçu ou
mesmo a colocação da roça. Isso denota que essas transformações no uso do
espaço tem um impacto mais evidente entre a juventude.
O que nos parece é que, apesar de o migrante ter como objetivo
individual sua ascensão social e, por isso, a relação entre economia e fluxos
migratórios, a condição geral das regiões de origem desses migrantes não se altera
em proporção. Até por que a condição necessária à contínua saída de mão de obra
desses espaços tem que permanecer para sobrevivência do sistema. Como afirma
(DURHAM, 1978, p. 09):
[...] se de um lado aumenta a pobreza e desagrega a base tradicional de
existência das populações economicamente marginais, de outro incorpora
percentagens crescentes dessa mesma população como mão-de-obra
necessária ao seu próprio desenvolvimento.

Essa mesma autora continua dizendo que a miséria que caracteriza as
regiões menos desenvolvidas do país tem que ser entendida como resultado da
desagregação da ordem tradicional, parte da expansão do capitalismo industrial.
Além de criar uma diversidade regional baseada principalmente nas condições de
vida. Então, passa a ser uma condição espacial necessária à sobrevivência e a
23

Os relatos desses informantes estão referenciadas nas entrevistas concedidas em Setembro de
2014.
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expansão do capitalismo, já que se alimenta da exploração da mão de obra restante
que migra. Ela afirma esse processo dessa maneira:
Embora esta visão constitua uma simplificação do problema, não resta
dúvida que, no Brasil, o desenvolvimento econômico resultante da
industrialização está associado a dois fenômenos complementares e
concomitantes: o incremento das desigualdades regionais e a constituição
de grandes metrópoles. Tanto um quanto outro fenômenos implicam na
formação de grandes correntes de migração interna através das quais se
processa uma maciça redistribuição de população (DURHAM, 1978, p. 20).

A nova composição da rede urbana é outro elemento participante desse
processo de novas espacialidades interligadas aos novos fluxos migratórios. Isso fez
com que antigas regiões emissoras de mão de obra, passassem a também atrair. Na
verdade, é resultado da reestruturação do capitalismo no espaço, com novas
atividades, refuncionalização espacial etc. O que faz com que regiões que antes não
eram representativas para o capital, passem a cumprir papéis importantes na
acumulação, de acordo com a dinâmica de apropriação do espaço. Um exemplo é o
sul e o leste do estado do Maranhão, com a produção de soja, fazendo com que
estas regiões do território maranhense, antes sem importância do ponto de vista do
capital, passassem a atrair investimentos e também mão de obra migrante, sendo
atualmente as principais áreas de produção agrícola para o agronegócio de
exportação no estado. Isso também ocasionou o aparecimento de cidades polo,
como Chapadinha, no leste, e Balsas, no sul do estado. Essas cidades passaram a
exercer papéis de concentração de capitais, modificando o consumo e a circulação
de seu espaço urbano.
A afirmação de Durham (1978, p. 32) acerca da saída de migrantes do
Norte e Nordeste, de que “A emigração desta área corresponde certamente ao
abandono de sistemas econômicos pouco produtivos por uma população que
procura integrar-se no sistema capitalista industrial em desenvolvimento no sul do
país”, pode ser substituída pelo fato de que essa população passa a sair de suas
regiões de origem, onde compõem uma mão de obra em sistemas pouco produtivos,
ou uma força de trabalho de reserva, para integrarem novos fronts da expansão do
modo de produção capitalista ou de sua reprodução.
E é nessa margem, na fronteira de expansão do capital, que a
exploração a partir de situações-limite da acumulação capitalista tem um papel
importante na expansão do modo de produção capitalista. Estas podem ser
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analisadas a partir da composição da mão de obra, o exército de reserva e sua
relação com o custo da produção e o custo da mobilização da força de trabalho
necessária ao capital. Jorge Balán explica que “o excesso de oferta reduz
especialmente o custo da mão-de-obra não qualificada, mas também do da
qualificada, já que os salários desta última podem ser estabelecidos em relação aos
da primeira”. Isso se torna inerente nas regiões já consolidadas, mas também nas
regiões de expansão do sistema e “Esta redução favorece o processo de
acumulação de capital que, de uma forma ou de outra, é concebido por todos como
um mecanismo essencial do desenvolvimento capitalista” (BALÁN, 1980, p. 854).
O modo como ocorrem as migrações está diretamente relacionado com a
forma em que se realiza a acumulação de capital. E os seus reflexos podem ser
percebidos tanto na geração como destruição de oportunidades de trabalho. Dessa
maneira, a instabilidade das relações de trabalho do trabalhador, que é parte das
novas formas de acumulação do capital na contemporaneidade, gera fluxos
migratórios específicos. Porém, essa mobilidade passa a ser seletiva (OSÓRIO,
1980), seja na região de origem, seja na região de destino, rebatendo ou expulsando
a força de trabalho com menor qualificação ou ainda permitindo sua permanência
durante apenas alguns períodos do ano.
Os mecanismos de expulsão passam por diversos processos de
exclusão, desde a própria segregação urbana que seleciona quem vive no centro
das cidades e mais próximos de aparelhos urbanos, providos de toda infraestrutura,
até a localização do lugar de residência do trabalhador e o lugar do trabalho. Assim,
a expulsão é uma subtotalidade, parte de uma totalidade maior de funcionamento do
modo e produção e que diz respeito a mobilização de mão de obra e que tem
consequência no espaço em diferentes escalas que passem pela cidade e EstadoNação.
A migração de população com força de trabalho livre a ser empregada,
pode ser considerada como elemento de pressão e impulso para o exército industrial
de reserva, levando-o onde há a oferta de empregos. Podendo assim, junto a lógica
de oferta e procura, rebaixar os salários dos que forem selecionados. Mas ao
mesmo tempo, já que os empregos na maior parte das vezes são temporários, pelo
caráter das atividades que se desenvolvem nessas regiões, há também outro lado
desse processo que reside no próprio migrante. Para Balán (1980), a migração pode
ser entendida a partir da procura de trabalho, mas também a partir do que ele deixa
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para trás, que muitas vezes é a família, é o seu lote de terras, é a perspectiva de
capitalizar sua produção. Assim, a migração tem uma vinculação com o lugar de
origem a partir da perspectiva de retorno do trabalhador migrante.
Maria Aparecida de Moraes Silva e Rodrigo Constante Martins afirmam,
dessa maneira, o que consideramos aqui:
A migração temporária aparece como uma estratégia, como uma solução
material num duplo sentido: por um lado, o assalariamento permite a
compra de alimentos, garantindo, assim, um patamar mínimo de
sobrevivência; por outro, a saída da terra corresponde à volta, já que o
trabalho assalariado é temporário (SILVA; MARTINS, 2009, p. 300).

Esse elo de complementaridade entre as duas realidades, na verdade,
expressa uma coexistência e relação espacial que está dentro da produção da
totalidade do espaço. Os autores citam essa relação como uma “corrente invisível do
trabalho”, o que para nós não parece ser tão invisível, já que se torna evidente a
subordinação do processo migratório ao trabalho e também como forma de
reprodução deste nas regiões de origem.
Pensar a formação do exército industrial de reserva passa a ser um
instrumento da discussão da mobilidade populacional a partir dos fluxos migratórios.
Assim como Olga Becker passa a descrever, dizendo que “assim, a porção flutuante
de população excedente corresponderia aos trabalhadores às vezes repelidos, às
vezes atraídos pelos modernos setores da economia” (BECKER, 2006, p. 339).
Mas fundamentar a formação de um montante de pessoas com força de
trabalho disponível a ser vendida no mercado de trabalho capitalista, implica dizer
que esse comércio se dará sob a dinâmica de mobilização da força do capital.
Dessa maneira, a mobilidade da mão de obra passa a obedecer as necessidades de
rotatividade do capital em relação à força de trabalho necessária e a temporalidade
na produção de capital. O assalariamento temporário nas atividades de expansão da
fronteira passou a exigir que os fluxos migratórios obedeçam a esse padrão, se
tornando movimentos populacionais de ida e vinda. Na verdade, essa dinâmica de
retorno, e da necessidade constante de mobilização de mão de obra, faz com que
haja novas formas regionais de proletarização e semiproletarização da população,
de forma que ao mesmo tempo em que consigam sua subsistência por parte do ano,
sua reserva não permite que eles excluam a possibilidade de migrar.
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3.2 Capitalismo e ortodoxia da acumulação na agricultura brasileira: transformações e
permanências da exploração capitalista no campo
Nós vamos a São Paulo,
Que a coisa está feia;
Por terras alheias
Nós vamos vagar.
Se o nosso destino
Não for tão mesquinho,
Pro mesmo cantinho
Nós torna a voltar.
Patativa do Assaré, A triste partida.

As transformações que o campo brasileiro vem passando nas últimas
décadas resultaram num novo conjunto de processos de produção do seu espaço.
Essas transformações estão ligadas às mudanças do modo de produção capitalista
e como este atua no espaço rural. Sobretudo a partir da segunda metade do século
XX, o campo brasileiro passou por mudanças que incidiram no uso e produção do
espaço, com sistemas técnicos ligados à comunicação e alta rotatividade de capital.
Esse processo de mudança, sobretudo foi oriundo das transformações ocorridas no
seio capitalista, relacionadas desde a Revolução Verde à reestruturação capitalista
decorrente das crises cíclicas do sistema e que no final do século XX se acirraram.
A modernização do campo brasileiro foi o carro-chefe desse paradigma de
produção do espaço, em que novas tecnologias e técnicas se tornaram mediadoras
de uma maneira de produção do espaço no campo que repercutiu também em
relações de apropriação da terra, com novos agentes participando do processo,
como por exemplo, a inserção de multinacionais na produção de commodities e
ligadas diretamente à produção de alimentos. Mas, sobretudo, repercutiu nas
relações de trabalho que se modificaram nesse sentido, oscilando entre a
precarização do trabalhador e do aparecimento de novas formas de se explorar a
força de trabalho.
O caso da produção da soja no cerrado brasileiro pode ser descrito nesse
contexto de novos paradigmas na produção do espaço do modo de produção,
atrelado à técnica e à ciência. Apesar de, no início do século XX, a oleaginosa já ser
produzida em larga escala no sul do país, é na segunda metade do século XX que o
Brasil passa a ser conhecido por sua produção, com o avanço das grande culturas
pelo Centro-Oeste brasileiro.
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O movimento da fronteira agropecuária, e o aparecimento de novas
fronteiras de expansão e desenvolvimento capitalista, bem como o ressurgimento de
antigas áreas de exploração que haviam sido abandonadas como prioridade pelo
capitalismo são indícios dessa dinâmica espacial. A fronteira pode ser entendida
como um limite jurídico ou como parte de um processo social. Nós estamos
considerando a sua dimensão de conflituosidade, instabilidade. Ela como parte de
um processo de conquista e resistência. Silva (2007, p. 284) diz que “[…] a fronteira
pode ser a borda de um processo social singular de integração de áreas num
modelo de desenvolvimento dominante”.
O que é interessante notar é que mesmo passando por uma série de
transformações, o modo de produção não se isenta de alguns de seus pressupostos
para a acumulação e isso é perfeitamente perceptível no campo e na fronteira a qual
estamos nos referindo. Elementos da exploração da força de trabalho que elevem a
taxa de lucro a partir da maximização da exploração da força de trabalho não pago
ao trabalhador são exemplos. Dessa maneira, podemos dizer que as transformações
que operam no campo brasileiro, de um lado, guardam elementos de uma tradição,
e de outro, trazem a possibilidade de mudanças estruturais.
As mudanças estruturais não podem ser confundidas com o fim do
trabalho. Não podemos falar da possibilidade disso acontecer no modo de produção
capitalista, já que a única forma de se criar valor é a partir do trabalho. Ricardo
Antunes (2000), ao analisar o que ele chama de sociedade do trabalho e suas
transformações na contemporaneidade, afirma que ainda vivemos sob
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centralidade do trabalho, pois o capitalismo não pode abolir a produção de
mercadoria sem a subordinação do trabalho. Apesar de se discutir intensamente as
transformações em curso, não podemos pensar num capitalismo na atualidade sem
o elemento do trabalho. Segundo ele o que acontece não é exatamente o fim do
trabalho, mas sim sua modificação, sua transformação. Ou seja, o capitalismo se
efetiva cada vez mais sob a exploração do trabalho que se dá de outras maneiras.
Ele defende no livro Os sentidos do trabalho a tese de que a sociedade do capital e
a sua lei do valor dependem cada vez menos do trabalho estável e cada vez mais
das diversas formas de trabalho parcial, terceirizado, que é crescentemente parte do
processo de produção de capital (ANTUNES, 2000).
Algumas constatações empíricas refletidas pelo autor como parte desse
processo são a diminuição da classe operária tradicional; sub-proletarização,
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ligando-se ao trabalho parcial, precário, terceirizado, e à subcontratação. Podendo
denotar em uma heterogeneização do trabalho, complexificação e fragmentação do
trabalho na contemporaneidade. O capital não pode eliminar o trabalho social na
produção de valor. Para ele o que acontece é que esse trabalho se complexifica e ao
mesmo tempo o capital aumenta a utilização e a produtividade do trabalho de modo
a intensificar as formas de extração do sobretrabalho em tempo cada vez mais
reduzido. A ciência adentra esse contexto participando junto ao trabalho do processo
de valorização do capital (ANTUNES, 2000; 2010).
No Brasil, esses elementos estão atrelados a uma série de singularidades
que dizem respeito ao desenvolvimento do capitalismo brasileiro e de suas
características de contradição e reprodução. Para o autor, é tanto estranho falar da
teoria dos três setores para explicar a dinâmica atual da economia brasileira, com
suas recentes transformações, como também é estranho falar de uma sociedade
pós-industrial num país como o Brasil.
Assim, de um lado, as transformações ocorridas no campo brasileiro,
particularmente na década de 1990, ocasionaram uma nova organização
sociotécnica do universo produtivo, o redesenho na divisão internacional do trabalho,
metamorfoses no mundo do trabalho e no espaço da organização sindical e
reterritorialização da produção. O que se deu junto à organização do capitalismo
brasileiro que se fazia desde a década de 1950 de forma bifronte, com a produção
de bens de consumo duráveis para o mercado interno restrito e seletivo, além da
produção para exportação, tanto de produtos primários, quanto de produtos
industrializados.

3.2.1 Mudanças no campo brasileiro e a fronteira como fundamento do ajuste
espacial

A mudança é essencial para a sobrevivência do modo de produção
capitalista. A crise aparece como elemento que insufla a necessidade de mudança.
Esta se cria a partir de obstáculos na circulação de capital. A crise pode ser definida
“como uma condição em que os excedentes de produção e reinvestimentos estão
bloqueados” (HARVEY, 2011, p. 45).
Segundo o mesmo autor, seis barreiras são potenciais à acumulação:
capital inicial insuficiente para investimentos; escassez de mão de obra (ou
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dificuldades políticas); meios de produção inadequados ao processo produtivo;
tecnologias e formas organizacionais inadequadas; resistência ou ineficiência no
processo de trabalho; falta de demanda no mercado. Assim como as crises, as
transformações nas formas de acumular se tornam cíclicas. E as alterações no
modus operandi da produção se tornam essenciais na reprodução das condições de
acumulação.
David Harvey faz a análise das crises e de como o capitalismo se utiliza
do espaço para saída destas. Ele assim escreve:
A acumulação é o motor cuja potência aumenta no modo de produção
capitalista. O sistema capitalista é, portanto, muito dinâmico e
inevitavelmente expansível; esse sistema cria uma força permanentemente
revolucionária, que incessante e constantemente, reforma o mundo em que
vivemos (HARVEY, 2005, p. 43).

O ajuste espacial, como o autor se refere, muda a configuração do
espaço e é parte do movimento do capital. A acumulação de capital ocorre num
contexto geográfico, criando tipos específicos de estruturas geográficas. A expansão
da fronteira ou a retomada da produção capitalista em antigas áreas de regiões
abandonadas, como o Nordeste, são exemplos da mudança do padrão espacial de
produção capitalista. A região aparece novamente como uma nova fronteira do
capital. Alguns produtos como da fruticultura irrigada, ou mesmo as grandes
plantações de soja avançam no Nordeste brasileiro.
Para Denise Elias (2006), essas transformações estão vinculadas a
formação de novos territórios, estes estão associados ao agronegócio, nos quais é
visível a articulação com a escala internacional e organizando-se a partir de
imposições de caráter ideológico e de mercado. Ela enumera esses novos arranjos
produtivos como: arranjos produtivos de grãos no sul do Maranhão, com Balsas e os
municípios arredores; sul do Piauí, com o município de Uruçuí como polo; o Oeste
da Bahia, sendo o polo regional nos municípios de Eduardo Magalhães e
Barreiras24; os arranjos produtivos da fruticultura em Petrolina, em Pernambuco;
Baixo Açu, Rio Grande do Norte e Baixo Jaguaribe, no Ceará.
Foweraker (1981, p. 33) coloca que “O conceito de fronteira de forma
alguma corresponde ao assim chamado caráter cíclico do crescimento econômico e
24

Numa ação do Ministério da Agricultura, foi criada a região agrícola do MAPITOBA, que engloba
331 municípios dos estados do Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia. Essa região produz cerca de
10% da soja de todo o país e busca articular a cadeia produtiva da soja nesses estados.
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da ocupação da terra no Brasil”. Dessa maneira, a fronteira não é a expansão de um
produto ou forma de produção isolada no território brasileiro, mas sim, ela relaciona
uma série de elementos, o uso e a produção do espaço pelo sistema econômico, as
relações de trabalho, os produtos associados e sua inserção no mercado local e
internacional. Pelo seu caráter cíclico, a fronteira se revive e se reinventa a cada
momento.
Enquanto a maior parte das fronteiras move-se para dentro de terras
virgens nos limites da penetração para o interior, outras podem ‘redescobrir
regiões que conheceram antes a ocupação durante um dado ciclo
econômico (como o baixo rio Doce ou o Espírito Santo), ou entrar em áreas
que tenham sido anteriormente ultrapassadas devido à falta de atração
econômica na época. [...] a fronteira pode ser quase inteiramente isolada,
ou então integrada à economia nacional e regional através de estradas de
rodagem ou uma rede desenvolvida de mercado (FOWERAKER, 1981, p.
33).

Acrescentamos que a fronteira pode estar ligada também a economia
mundial através de sistemas de comunicação cada vez mais complexos. A produção
dessa fronteira pode ser vendida em locais cada vez mais distantes, já que não são
apenas estradas que ligam esses lugares, mas sim uma rede de transportes
intermodais, complexa e variada.
O caso da fronteira da soja, bem como outras culturas agrícolas, como a
cana-de-açúcar ou o algodão em algumas regiões do país, tem seus significados
especiais pelos sentidos novos que dão à apropriação do espaço pelo modo de
produção capitalista, o que se torna evidente pela reestruturação capitalista do lugar.
Internacionalizada, a fronteira da soja surge de um contexto de reprodução
capitalista que transforma o espaço a partir de agentes globais, sendo externos ao
local e sua especificidade, exógenos a articulação da cultura do lugar com a
natureza.
A expansão da soja no cerrado nordestino pode ser referida aqui como
parte do movimento da fronteira na atualidade. A economia da soja avança na região
do bioma de Cerrados do Brasil, onde solo, relevo e clima dão condições para o
plantio da oleaginosa. A expansão se dá principalmente na região Centro-Oeste que,
desde a década de 1970, tem um boom na produção. A partir da década de 1980 se
expande pelas regiões de cerrado do Nordeste e mais recentemente na Amazônia
Brasileira. Sua expansão se tornou possível porque imensas áreas foram
disponibilizadas para valorização do capital, fazendo com que essas terras
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monopolizadas se tornassem um recurso estratégico para acumulação de capital
(ALVES, 2009).
Ao analisar as fronteiras da agricultura moderna no cerrado norte e
nordeste, bem como suas descontinuidades e permanências, Júlia Adão Bernardes
diz que:
O novo fazer agrícola que se impõe nos cerrados do Norte/Nordeste revela
mudanças importantes na sua configuração socioespacial passando, a partir
do final dos anos 80 e da década de 90, de uma região sustentada na
pecuária extensiva e na agricultura de subsistência para produtora de grãos,
quase sempre voltados para exportação, resultando na presença de
agricultores modernos que migraram do Sul, Sudeste e Centro-Oeste e que
utilizavam meios técnicos modernos (BERNARDES, 2009, p. 19).

Os benefícios fiscais oferecidos pelo Estado, o baixo custo de
investimentos e a alta rentabilidade são fortes atrativos para a região, o que tem
movimentado o fluxo de capitais para esta região, sendo um importante front para o
modo de produção nas últimas décadas. A região que anteriormente foi centro da
acumulação de capital na agricultura brasileira a partir da produção de cana-deaçúcar e da pecuária bovina passa a representar novamente um papel importante na
agropecuária nacional. O aumento da área plantada por soja demonstra a tendência
na região Nordeste de avanço dessa fronteira (Tabela 4).
Tabela 4: Área plantada de soja, Brasil e Macrorregiões - 1990, 2000 e 2012

Brasil e Grande
Região

Brasil
Norte
Nordeste
Sudeste
Sul
Centro-Oeste

Variável X Ano
Área plantada (Hectares)
1990
2000
2012
11.584.734 13.693.677 25.090.559
34.760
73.004
686.513
376.889
847.076
2.114.806
1.119.587 1.135.064 1.591.069
6.159.016 6.100.936 9.178.401
3.894.482 5.537.597 11.519.770

Área plantada
(Percentual)
1990
2000
2012
25,19 30,05 39,82
2,31
3,55 28,95
3,68
9,21 22,32
12,42 14,13 14,12
34,33 37,33 47,22
53,51 55,69 56,32

Fonte: IBGE - Produção Agrícola Municipal

A área plantada de soja no Brasil passou de um pouco mais que 25,19%
em 1990 de área cultivada para mais de 39% em 2012. Na região Norte a
participação da soja na área plantada passa de pouco mais de 2,3% em 1990 para
mais de 28,9% no ano de 2012. O crescimento da área plantada no Nordeste teve a
mesma característica, passou de uma participação de um pouco mais de 3,8% em
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1990 para mais de 22,3% no ano de 2012. Na região de maior participação da
produção de soja, o Centro-Oeste, a área plantada pelo grão nesse mesmo período
de duas décadas passou de um pouco mais de 53,5% para aproximadamente
56,3%. Assim, fica claro a importância que as regiões Norte e Nordeste ganharam
no avanço da produção de soja, principalmente na última década, que é quando
houvera os maiores crescimentos. Bernardes (2009) afirma assim:
[...] as condições para atividades com alto nível de capital, tecnologia e
organização não constituem exclusividade dos cerrados do Centro Oeste,
havendo lugar para fenômenos de descentralização seletiva nos cerrados
do Norte e Nordeste do país, a exemplo do Sul do Maranhão, do Sudeste e
Sul do Piauí, do Oeste da Bahia e Tocantins, tendendo a rede de atividades
produtivas mais modernas a se expandir territorialmente (BERNARDES,
2009, p. 13).

Para Bernardes (2009), esse avanço da fronteira para novas áreas está
atrelado também a um processo de seletividade espacial, em que se setoriza as
regiões produtivas, havendo uma especialização da produção. Na agricultura, essa
especialização assume a forma de belts. Estes são novos fronts aos quais as
“inovações técnicas e organizacionais conferem um novo uso da terra que se traduz
em um novo tempo, tornando-se a organização dos novos fronts um dos pilares da
organização do território e do planejamento” (BERNARDES, 2009, p. 14 - 15).
Essa forma de especialização muda o padrão das regiões e as funções e
aparelhos urbanos nelas existentes, até criando novas formas espaciais. Um
exemplo marcante no Estado do Maranhão é o município de Balsas, principal cidade
do “arranjo produtivo” do sul do estado que apresenta na atualidade uma fisionomia
espacial voltada principalmente para as empresas vinculadas à produção de soja.
Então, empresas de topografia, de abertura de plantações, venda de sementes,
serviços agropecuários são parte da paisagem urbana desta cidade.
A participação da produção de soja na área total plantada do estado nos
últimos anos passou de uma percentagem quase irrisória para quase um terço da
quantidade de área plantada. No município de Balsas esse aumento assumiu grande
importância, pois fez com que quase três quartos da área plantada do município
fosse pela cultura da soja (Ver tabela 5).
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Tabela 5: Percentagem de área plantada de soja, Maranhão e Balsas - 1990, 2000 e 2012

Unidade da Federação e
Município

Maranhão
Balsas – MA

Variável X Ano
Área plantada (Hectares)
Área plantada
(Percentual)
1990
2000
2012
1990
2000
2012
15.305 178.716 556.178
0,95 14,72 30,97
5.952 60.040 136.381 21,36 70,77
70,11

Fonte: IBGE - Produção Agrícola Municipal

No Maranhão, a participação da área plantada por soja passou de um
pouco mais de 0,9% no ano 1990 para mais de 14,7% no ano de 2000 e quase 31%
em 2012. Um aumento significativo marcado por um padrão produtivo assumido pelo
Estado como parte de seu projeto de desenvolvimento visando sanar as
desigualdades regionais, com a atração de grandes investimentos na agricultura,
serviços e indústria. Assim, a concessão de facilidades em vários ramos, como a
agricultura da soja, a produção de eucalipto, a siderurgia, extração de gás e outras
atividades se tornaram o eixo do discurso de desenvolvimento no estado.
No município de Balsas, a participação da área produzida de soja na área
total cultivada em 1990 era de um pouco mais de 21,3%, no ano 2000 essa
participação foi de mais de 70,7%. Em 2012, houve um pequeno decréscimo, sendo
uma participação de aproximadamente 70,1%. Interessante notar que nesse último
período (2000-2012), o decréscimo na participação da área produzida por soja não
significou uma desaceleração da expansão de áreas plantadas pelo grão,
significando dizer que não houve substituição em larga medida, mas sim, abertura
de novas áreas tanto para outros produtos, como também para a própria soja.
A moderna agricultura no Maranhão vem se caracterizando pelo cultivo de
soja em larga escala, que juntamente à exportação de minério de ferro
representavam a maior parte da exportação do estado. Somente o minério de ferro
representou em 2010 mais de 48% da exportação maranhense, a soja já
representou nesse mesmo ano mais de 8,5% das exportações (FÓRUM CARAJÁS,
2014).
Atualmente, a agricultura da soja é realizada, principalmente, em duas
regiões do Maranhão: Gerais de Balsas e São Raimundo das Mangabeiras, no sul
do estado. A atividade também tem se expandido no leste maranhense, na região
conhecida como Baixo Parnaíba e que é polarizada pelo município de Chapadinha.
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O cultivo da soja vem sendo praticado no estado desde a década de
1980, quando agricultores principalmente provenientes do Rio Grande do Sul e
atraídos por incentivos governamentais para praticarem o cultivo do arroz na região
de chapadas no sul do Maranhão, foram gradativamente substituindo o monocultivo
do arroz pela soja. A partir da década de 1990, com o crescimento das áreas
cultivadas com soja e do incremento técnico nessas áreas com o consequente
aumento na produtividade por hectare, a produção de soja no estado tem um
aumento significativo, muito acima da média nacional.
Conhecidos localmente como gaúchos, agricultores oriundos dos estados
do Paraná, Santa Catarina, São Paulo e do Rio Grande do Sul se instalaram nas
regiões do sul e leste maranhense desde a década de 1980, investindo na produção
de soja (ANDRADE, 1981; HAESBAERT, 1995 e 2002), atraídos para a região por
incentivos dados por uma série de organismos de financiamento e também pelo
baixo valor da terra. O valor do hectare de fazenda na região do sul do estado
estava com médias entre R$ 3 mil a R$ 4 mil/ha em 2015. No Leste, o valor chega a
ser bem menor, em média R$ 2 mil a R$ 3 mil/ha25. Enquanto que em áreas da
região Sudeste ou Centro-Oeste, o valor do hectare de fazenda ultrapassava os dois
dígitos. Sendo que a média chegava a ser entre R$ 14 mil e R$ 16 mil/ha26 nessas
regiões em 2015.
As infraestruturas logísticas, como a Estrada de Ferro Carajás (EFC), a
Estrada de Ferro Norte-Sul, a BR-230 serviram como promessas de custos baixos,
além de financiamentos dados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico
e Social (BNDES) e por programas como o Programa de Desenvolvimento dos
Cerrados (PRODECER), que a partir de sua terceira versão já abarcou o território
maranhense.
Apesar de ainda não ter uma grande produção de soja comparada com os
maiores produtores do país27, o aumento da produção e da área plantada no estado
do Maranhão foi significativo e chegou a espantar, sobretudo na década de 1990,
quando tem um crescimento de mais de 1.000% na área plantada e mais de
25

Valores obtidos em sites de venda de imóveis rurais (http://www.luizpereira.com.br e
http://www.imoveisvirtuais.com.br).
26
Valores obtidos em sites de vendas de imóveis (http://www.mfrural.com.br)
27
Em 2010 os estados que tinham as maiores extensões plantadas com soja eram: Goiás (2.445.600
ha), Mato Grosso (6.227.044 ha), Rio Grande do Sul (4.021.778 ha) e Paraná (4.479.826 ha). Os
maiores estados em quantidade produzida eram: Paraná (14.091.829 T), Rio Grande do Sul
(10.480.026 T), Mato Grosso do Sul (5.340.462 T), Mato Grosso (18.787.783 T) e Goiás (7.252.926 T)
(PRODUÇÃO AGRÍCOLA MUNICIPAL/IBGE, 2011).
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10.000% na quantidade produzida. O gráfico a seguir (Ilustração 6) compara o
crescimento da área plantada no Brasil, região nordeste, estado do Maranhão, tanto
no período de 1990-2000
2000 como em 2000-2010.
2000
Ilustração 6: Percentual de crescimento da área plantada de soja, Brasil, NE, MA – 1990 a 2000 e
2000 a 2010

Fonte: Produção Agrícola Municipal – IBGE (2011).

Enquanto que a média de crescimento da área plantada no Brasil foi de
aproximadamente 18%, o Maranhão experimentou um crescimento médio de mais
de 1.067% na década de 1990. De 2000 a 2010 a taxa de crescimento no estado
diminuiu, mas continuou acima da média nacional, tendo a área plantada por soja
um acréscimo de mais de 177%, chegando o estado a ter 495.756 ha de área
plantada com soja em 2010, enquanto a média nacional foi de aproximada
aproximadamente
70%. A quantidade produzida de soja no estado do Maranhão cresceu na década de
1990

mais

de

10.790%,

muito

acima

da

média

brasileira

que

foi

de

aproximadamente 64% de crescimento nesse período. Na década seguinte o
crescimento médio no Maranhão foi novamente
novamente acima da média nacional, enquanto
no estado o crescimento foi de mais de 190%, tendo mais 1.322.363 T de soja
produzida no ano de 2010, a média brasileira de crescimento de 2000 a 2010 foi de
109% e a média da região nordeste foi de aproximadament
aproximadamente 157%.
A produção agrícola de soja tem representado no Brasil o avanço da
moderna agricultura, sobretudo, por ser praticada com inovações técnicas e
científicas de ponta, além de também ser comercializada como commodities nos
mercados mundiais. O valor da terra e os investimentos em novas áreas seguem as
necessidades dos mercados internacionais. A expansão ou retração de fronteiras,
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bem como o próprio investimento em técnica ou em capital fixo estão atrelados a
processos fora do próprio lugar.
O cultivo de cana-de-açúcar, apesar de já ter um histórico no território
brasileiro, nas últimas décadas adquiriu um novo padrão, muito mais relacionado à
produção de etanol do que de açúcar como no período colonial do país. Desde a
década de 1970 esse padrão vem crescendo no país, primeiro com o Programa
Nacional do Álcool (Pró-Álcool), que visava substituir os automóveis movidos a
combustíveis fósseis por automóveis que consumissem álcool. Esse modelo passou
a ser adotado principalmente com a crise dos preços do petróleo da década de
1970. Posteriormente, outra crise em relação ao uso dos combustíveis fósseis e à
sua queima e liberação de carbono na atmosfera, em que a preocupação ambiental
estava em voga, fez com que ressurgisse a possibilidade do uso de biocombustíveis.
O cultivo de cana-de-açúcar voltou a ser alvo dos mercados mundiais,
fazendo com que a área utilizada para sua produção aumentasse. A expansão da
fronteira dessa commoditie também ocasionou outros processos, como por exemplo
de refuncionalização do espaço, com a substituição da soja ou pecuária bovina pelo
cultivo de cana-de-açúcar. Essa competição de atividades passou a ocorrer no leste
da região Centro-Oeste e Oeste paulista entre os anos de 2000 e 2010.
A tabela a seguir (Tabela 6) O quadro abaixo traz o aumento da área
plantada e a participação deste produto agrícola nas áreas cultivadas do país:
Tabela 6: Área plantada e participação em área total da cana-de-açúcar, Brasil e Macrorregiões 1990, 2000 e 2012

Brasil e
Grande
Região
Brasil
Norte
Nordeste
Sudeste
Sul
Centro-Oeste

Variável X Ano
Área plantada (Hectares)
1990
2000
2012
4.322.299 4.879.841 9.752.328
17.468
16.881
52.964
1.493.936 1.132.965 1.217.115
2.363.708 2.980.099 6.246.586
207.406
376.480
697.114
239.781
373.416 1.538.549

Área plantada
(Percentual)
1990
2000
2012
9,40 10,71 15,48
1,16
0,82
2,23
14,59 12,32 12,84
26,22 37,10 55,45
1,16
2,30
3,59
3,29
3,76
7,52

Fonte: IBGE - Produção Agrícola Municipal

Do ano de 1990 para 2000 houve um pequeno acréscimo na área
plantada de cana-de-açúcar, passou de um pouco mais de 4,3 milhões para mais de
4,8 milhões de hectares de área plantada, sendo que passou de 9,4% de
participação da área total plantada no país para um pouco mais de 10,7%. Porém,
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de 2000 para 2012, a área plantada de cana praticamente dobrou, passou dos 4,8
milhões para aproximadamente 9,7 milhões de hectares.
Com exceção da região Nordeste, onde aconteceu um decréscimo, houve
um crescimento significativo em todas as regiões do país. No Sul, a área plantada
de cana-de-açúcar passou de um pouco mais de 207 mil (1,16% da área total) no
ano de 1990 para mais de 697 mil hectares (3,59% da área total) no ano de 2012.
No Sudeste, a área plantada passou de mais de 2,3 milhões de hectares
(aproximadamente 26,2% da área total) para mais de 6,2 milhões de hectares
(aproximadamente 55,4% da área total plantada) no mesmo período. No Brasil, a
participação de área plantada dessa cultura foi dos 10,7% para mais de 15,4%.
Nessas regiões, não houve abertura de novas fazendas para a plantação de cana, e
sim, o retorno à atividade ou a substituição de atividades pelo plantio dessa cultura.
Enquanto no Nordeste, houve nesse período uma queda na área
plantada, passando de mais de 1,4 milhão de hectares (aproximadamente 14,5% da
área total) para um pouco mais de 1,2 milhão de hectares de área plantada
(aproximadamente 12,8%). No Centro-Oeste a área plantada passou de um pouco
mais de 239 mil hectares (pouco mais de 3,9%) para mais de 1,5 milhão de hectares
(mais de 7,5% da área total plantada). Na região Norte, a área plantada passou de
quase 17,5 mil hectares para mais de 52,9 mil hectares, a participação da área
plantada passou de 1,1% para mais de 2,2% da área total entre 1990 e 2012.
O aumento da área plantada nessas duas últimas regiões foi resultado
principalmente da substituição de fazendas de pecuária bovina e de soja por
fazendas de cana-de-açúcar. A refuncionalização desses espaços sobrepõe
infraestruturas logísticas. Galpões e vias de escoamento são abandonadas e dão
lugar a novas estruturas que servem às atividades econômicas que se estabelecem.
O plantio da soja e cana-de-açúcar elenca muito bem a reestruturação do
campo brasileiro pela moderna agricultura, principalmente o movimento de expansão
da fronteira. Bernardes (2010) escreve que a fronteira avança graças aos limites
alcançados para sua ampliação de acumulação capitalista, o que está fortemente
atrelado à saturação da malha fundiária. Em outras palavras, a renda da terra força
a fronteira a se movimentar para regiões menos densas para manter o ritmo de
acumulação da agropecuária. Por exemplo, a autora cita que há uma mudança no
que ela chama de geografia dos grãos, havendo a inauguração de novos espaços
produtivos no cerrado. A autora segue afirmando:
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Tais estratégias acentuaram o processo de arrendamento e o de exclusão
dos pequenos agricultores na região, em geral daqueles que possuíam
menos de 500 hectares, com baixa capacidade associativa e poder de
negociação, resultando muitas vezes na venda das terras por parte desses
segmentos e na consequente concentração por parte dos grupos bemsucedidos, combinando fortalecimento de grupos e exclusões de outros,
significando respostas rápidas no âmbito do fluxo tecnológico, produtivo e
dos recursos de poder (BERNARDES, 2010, p. 22).

Dessa maneira, se acentuam as desigualdades dentro da região,
incorporando a pobreza ao ciclo do capital. Ao mesmo tempo em que há a
polarização de atividades ligadas à grande produção capitalista e o papel da cidade
ganha um novo sentido quanto a isso, a criação de periferias nesses centros
produtores é uma das características. A desigualdade espacial está relacionada com
a divisão do trabalho. Então, não é surpresa, nessas regiões de expansão da
fronteira, o aparecimento de bairros pobres nas cidades que são seus polos. Balsas,
centro da atividade sojicultora no sul do Maranhão e Chapadinha, no Leste do
estado, reproduzem no seu espaço urbano esse padrão com a criação de bairros
pobres, favelas e mais recentemente os conjuntos habitacionais populares.
A divisão do trabalho consiste em uma nova regionalização do processo
de produção, que agora se organiza internacionalmente, a criação de redes de
produção agropecuárias passa a explicar em parte as novas relações campo e
cidade, como é afirmado por Bernardes (2010, p. 20-21): “[...] a organização de
sistemas urbanos mais complexos e as inter-relações cada vez mais intensas entre
as cidades promovidas pelos sistemas de objetos que imprimem maior fluidez ao
território”.
O exemplo da concentração de utilização de insumos na região de
expansão da soja no sul do Maranhão (Ver tabela 7) se torna um elemento de
evidência do uso da técnica pelo agronegócio nessa região e de como esta se torna
dependente da expansão da ciência.
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Tabela 7: Comparativo da utilização de Tratores, Brasil, NE, MA, Gerais de Balsas - 1996 e 2006

Brasil
Nordeste
Maranhão
Gerais de
Balsas - MA
Balsas - MA

Número de estabelecimentos
agropecuários com tratores
(Unidades)
1996
2006
512.144
519.302
36.347
41.493
2.269
3.411
211
355
122

197

Número de tratores existentes nos
estabelecimentos agropecuários
(Unidades)
1996
2006
799.742
788.053
55.476
58.736
3.965
5.866
503
1.028
249

622

Fonte: IBGE - Censo Agropecuário (1996, 2006).

O crescimento do número de tratores existentes nos estabelecimentos,
conforme tabela 7, juntamente ao número de estabelecimentos que utilizam tratores,
representando a utilização técnica, se concentraram principalmente na região de
Gerais de Balsas e mostra bem como esse tipo de agricultura está atrelada à
técnica.
A nova rede técnica, em que se proporcionam novos fluxos, favorece a
desestruturação do tradicional e a estruturação do novo. A utilização de insumos
técnicos, maquinaria em geral para realização do cultivo são indicativos da inserção
do novo em detrimento do tradicional. A seguir, a tabela 8 mostra a quantidade de
máquinas e implementos agrícolas utilizados no Brasil, nas macrorregiões brasileiras
e o exemplo do Maranhão e o município de Balsas no ano de 2006:
Tabela 8: Número de máquinas e implementos agrícolas existentes nos estabelecimentos
agropecuários com agricultura não familiar, Brasil, Regiões, Maranhão, Gerais de Balsas, Balsas 2006

Brasil, Grande Região, Unidade da Federação, Microrregião Geográfica
e Município
Brasil
Norte
Nordeste
Sudeste
Sul
Centro-Oeste
Maranhão
Gerais de Balsas – MA
Balsas – MA

1.786.444
54.577
216.899
641.682
546.229
327.057
14.541
2.860
1.771

Fonte: IBGE - Censo Agropecuário (2006)

O Sudeste e Sul foram as regiões que mais utilizaram máquinas e
implementos, segundo os dados do IBGE. Em relação ao Maranhão, grande parte
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dessa rede técnica estava na região de expansão da moderna agricultura da soja,
em Gerais de Balsas, no sul do estado. A utilização desse aparato técnico visa
aumentar a produtividade e a utilização cada vez menor de mão de obra em ramos
da produção que possibilitem isso. O crescimento da rentabilidade da produção a
partir do uso dessas técnicas também tem relação com a abertura de novas áreas.
Júlia Adão Bernardes considera assim o uso da técnica no território:
Assim, o que possibilita a superação das barreiras naturais nessa fronteira é
a inovação mecânica, a físico-química e a biológica, que possibilitou o
aumento da velocidade de circulação do capital, resultando os avanços nos
rendimentos médios da utilização de variedades geneticamente adequadas
às condições de cada parcela do cerrado, de insumos em termos de
fertilizantes e agrotóxicos (BERNARDES, 2006, p. 17).

A necessidade do modo de produção de aumentar a velocidade do fluxo
de capital nessas regiões é o principal motor para investimentos na utilização da
técnica e ciência no campo. Porém, a técnica também é um elemento de exclusão,
já que seleciona os agricultores que podem ou não investir, e exclui aqueles que não
conseguem se adequar. Como elemento de competitividade, ela acaba por ser um
fator de desigualdades no campo.

3.2.2 O Moderno e o urbano na fronteira da agropecuária

A expansão da moderna agricultura se relaciona à substituição de
atividades menos rentáveis por outras mais lucrativas e a condição técnica exerce
importância sobremaneira no que diz respeito a produtividade das atividades
agrícolas, em que esta é tida dentro dos mercados como sinônimo de
competitividade.

A

possibilidade

de

investimentos

técnicos

que

visem

a

produtividade torna inviável, em muitos casos, que as atividades agrícolas ligadas à
moderna agricultura sejam praticadas por pequenos produtores. Dessa forma, a
expansão da moderna agricultura se torna também um mecanismo de concentração
de terras, além de capital. Bernardes (2009) chama esse processo de modernização
seletiva. Essa modernização não só seleciona quem vai produzir, mas também está
relacionada a padrões de consumo, uso do espaço etc. Para a autora:
Associada à modernização assentada no domínio da técnica, de saberes
especializados, que vem se tornando cada vez mais seletiva em termos do
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acesso ao domínio do saber, emergem valores morais, estéticos, vinculados
a novos estilos de vida, implicando em novas regras, novos tempos e usos
do território (BERNARDES, 2009, p. 30).

O moderno ganha o sentido da introdução de técnicas na agricultura,
visando o aumento da produtividade e a inserção de maneira competitiva nos
mercados. O novo se transforma na síntese da modernidade no campo e a cidade
passa a ser o lócus do moderno na agricultura, onde os processos necessários para
sua existência acontecem. Passam a acontecer no espaço urbano, processos como
a reprodução de desigualdades e a elitização da gestão da terra, que passa a
acontecer por agentes exógenos ao lugar.
Ao mesmo tempo em que se ruraliza a técnica, também se urbaniza a
gestão dessas novas atividades rurais. Criam-se centros gestores dessas atividades
em âmbito regional, que concentram não só a administração, mas também o apoio
logístico e produtivo. Esses centros são chamados por Denise Elias como as
cidades do agronegócio. Essa autora considera assim:
[...] cidades cujas funções de atendimento às demandas do agronegócio
globalizado são hegemônicas sobre as demais funções, ou seja, as cidades
do agronegócio. Nestas, processa-se a materialização das condições gerais
de reprodução do capital do agronegócio (ELIAS, 2006, p. 16).

Apesar de a rede urbana brasileira ter se forjada a partir da centralização
da população nas metrópoles, com a produção e a gestão administrativa em centros
urbanos de grande porte, a expansão da fronteira, junto a outros elementos, tem
dado novas características às cidades. Maria Monica O’Neil (s/d), ao analisar a rede
urbana brasileira e dizer que esta associa características acumuladas ao longo do
tempo, agregando novas funções que estão relacionadas à economia, política,
sociedade e cultura, afirma que: “a ampliação da rede urbana pode ser evidenciada
na incorporação de novas áreas ao processo produtivo” (O’NEIL, s/d, p. 262). O
avanço da fronteira por novas áreas faz surgir novos centros, ou ainda altera antigos
centros para servir à nova atividade atrelada ao espaço de incorporação pelo
capitalismo.
Ao fazer uma análise dos estudos sobre a rede urbana brasileira,
Alessandra D’Ávila Vieira et. al. (2011) cita as consequências das crises que o país
passou na década de 1980 e relaciona com as mudanças estruturais da rede urbana
do país. Para eles:
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[...] o contexto da crise econômica também abriu alternativas para cidades
de menor porte, com saldos migratórios negativos (migração de retorno), ou
a periferização dos centros urbanos, diminuindo o crescimento das áreas
metropolitanas e fazendo surgir novos espaços economicamente dinâmicos
que alteraram o comportamento do emprego urbano, da dinâmica migratória
e das exportações (VIEIRA et. al, 2011, p. 55).

A década de 1990 marcou o crescimento da agroindústria, o que a autora
chama de “urbanização da fronteira” (VIEIRA et. al., 2011, p. 57), o avanço da
agricultura irrigada, o que levou ao crescimento das cidades do interior de São
Paulo, de capitais regionais do Centro-Oeste, Norte e Nordeste, de cidade médias e
aglomerações não metropolitanas.
A nova função que esses centros assumiram trouxeram, também, uma
série de consequências para a dinâmica urbana dessas cidades, não só do ponto de
vista da técnica e da produção, mas também em relação a um novo consumo que
passou a existir nesses espaços. Os novos agentes produtores do espaço e os
novos processos existentes passaram a exercer papéis importantes na configuração
espacial dessas cidades, em que a especulação imobiliária passou a ser
predominante na forma espacial existente. A diferenciação do consumo entre os
diversos setores existentes no espaço urbano, como centro e periferia, e que são
criados com a especulação imobiliária também passou a ser característica desse
novo padrão urbano que a expansão da fronteira trouxe consigo.
Assim, a mudança no padrão técnico de apropriação, consumo e
produção do espaço também incidiu em mudanças fundamentais em diversos
setores do processo, o que, para Bernardes (2010, p. 19), resulta em novas formas
espaciais, com novas funções e relacionadas a novas estruturas, “[...] significando
possibilidades de mudanças na divisão do trabalho [...] em vários ramos do
agronegócio em escala nacional”.
É importante ressaltar que a especialização produtiva também se constitui
como um problema para as regiões. Os produtos em larga escala são sensíveis a
crises no modo de produção, pois não apresentam elasticidade para se adaptarem
rapidamente à dinâmica imposta pelas crises. Segundo Bernardes (2010), a crise da
agricultura moderna foi sentida com maior intensidade na área concentrada da soja,
no Mato Grosso. Para os grandes agricultores dessa região, a crise se traduzia
simplesmente pela falta de diversificação da produção. Sendo assim, a flexibilização
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passou a constituir o princípio orientador do processo de reestruturação e de
reorganização das atividades produtivas e de reorganização de áreas produtivas e
da estrutura administrativa das empresas do setor, o que levou a busca de
vantagens competitivas e de novas formas de concorrência. E dessa maneira, essa
diversificação também ocasionou em repercussões espaciais, nessas mesmas
cidades do agronegócio. Uma das consequências foi a cooperação entre atividades,
o que é chamada de cadeia produtiva (CASTILHO & FREDERICO, 2010;
BERNARDES, 2006; 2010). As cadeias produtivas passaram a ocorrer em vários
ramos econômicos, mas um dos exemplos que mais se sobressaiu foi a cooperação
entre agricultura de grãos, agroindústrias de processamento desses grãos e
pecuária bovina. Essas três atividades passaram a coexistir de maneira dependente,
com a agricultura produzindo para as agroindústrias e a ração e as sobras sendo
destinadas à pecuária, que por sua vez, contribuía com a produção de adubo.
Apesar das transformações em curso, é importante notar que o
desenvolvimento do modo de produção capitalista não é no sentido de substituir
relações de produção, de trabalho ou relações de poder no campo brasileiro. O que
tem sido palco de debates na ciência social, sobretudo no que diz respeito a
manutenção de relações de trabalho não-capitalistas, ou ainda, a contradição de
existência desse tipo de relação em atividades com alta complexidade técnica.
Há uma forte diferenciação entre o moderno que se constrói em cada subregião e o tradicional que resiste, acentuando-se a distância entre o novo e o velho,
como Júlia Adão Bernardes (2009b) afirma. O arcaico poderá se evidenciar de várias
maneiras, como por exemplo, a reprodução camponesa e de suas relações
tradicionais, ou ainda, com a utilização de mão de obra escrava.
José de Souza Martins (1991) faz uma análise do que ele diz ser o
moderno que guarda traços do atraso, o passado escondido na aparência do
moderno. O autor diz que a história contemporânea nada mais é do que a história da
espera do progresso, e como ele não veio, virou a espera da revolução, mas que
também não veio, assim, é uma história sempre inacabada.
Porém, o trabalho escravo contemporâneo e as relações não-capitalistas
não podem ser analisados dentro do prisma do arcaico que será substituído com a
modernização. Com a modernização da produção, esse tipo de exploração do
trabalho subsiste como parte da reprodução de capital, ou seja, ela é parte do
moderno que chega. Na verdade, ela só existe, no seu funcionamento total, como
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parte da produção da modernização capitalista. O trabalho escravo contemporâneo
não é resquício do passado numa história inacabada. Ele é parte da história do
modo de produção como causa e consequência do seu desenvolvimento.
As mudanças que acontecem na agricultura brasileira com a justificativa
do progresso incidem principalmente na relação entre capital e trabalho. Indicando
novas formas de exploração do trabalhador por parte do modo de produção. A
efetivação da exploração do trabalho pelo capitalista se dá cada vez mais com o
intuito de aumentar os ganhos do capital criando artifícios diversos, como a
associação da técnica ao trabalhador, ou mesmo, sua precarização. De um lado,
essa tendência leva a uma necessidade de adequação da mão de obra no sentido
de criação de recursos humanos com competências e habilidades compatíveis com
os recursos técnicos disponíveis e que é somada a um contexto de recrutamento de
mão de obra que se assenta na criação de um exército de reserva, de outro, a
contradição dos tempos modernos que são as relações de trabalho arcaicas
reproduzidas nesse contexto.
Nas regiões de fronteira, tanto o excesso de mão de obra, como a
incidência de formas extremas de exploração e de situações de produção nãocapitalista coexistem. É importante ressaltar que o processo de acumulação
acontece não apenas pela produção capitalista, mas ela se apropria de outras
formas de produção não-capitalistas. É dessa maneira que Carlos Osório (1980),
afirma, corroborando com esse raciocínio:
A expansão do processo de acumulação subordina as diversas formas de
organização produtiva ao comando do capital, o que implica em mudanças nas
relações de trabalho, pela desvinculação do trabalhador aos meios de produção,
sobremodo à terra, tornando-o então disponível às necessidades da expansão
capitalista, ou na manutenção de formas pré-capitalistas de produção, contanto
que sejam subordinadas à dinâmica própria dessa expansão (OSÓRIO, 1980, p.
1145-1146).

Então, o mesmo processo que mantém as condições de migração de
regiões rurais de emissão, pode ser relacionado também às situações à margem da
acumulação capitalista. O acesso aos meios de produção, principalmente o acesso à
terra é o principal fator de constituição de mão de obra sobrante no campo. A
separação do pequeno produtor por mecanismos de mercado (ou até de grilagem de
terras), do seu instrumento de produção principal, ou ainda a limitação imposta à
produção familiar por pequenos lotes com solos frágeis, pode ser considerado como
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uma forma de se colocar a força de trabalho do camponês disponível no mercado,
podendo ser vendida como mercadoria.
A fronteira se evidencia não a partir do monopólio da terra por grandes
proprietários, mas sim pelo seu lado oposto. Ela se mostra como o bem ilimitado
para o camponês que migra. Como nas palavras de Otávio Guilherme Velho:
O lócus por excelência da terra ilimitada é, obviamente, a fronteira. Em
outras palavras, a fronteira. é um lócus privilegiado para uma ideologia
clássica de laissez-faire em condições tais que de fato existe uma
possibilidade ampla para, pelo menos, um certo grau de avanço pessoal
comparado com situações anteriores (VELHO, 1979, p. 100).

Mas, agora, esse bem ilimitado é efetivado para o migrante de outra
maneira, não mais com a terra, mas sim com o trabalho e a renda. Que não
encontrados em suas regiões de origem, passam a ser almejados na fronteira de
expansão do capital.
O que o autor faz é a análise do que ele chama de fronteira aberta.
Continua dizendo que, nesse caso, esta parece representar em síntese para o
campesinato, de princípio, a possibilidade de uma trajetória social ascendente e,
também, o enfraquecimento de uma subordinação estrita e imediata (VELHO, 1979).
A trajetória de ascensão aqui é expressa também por esta possibilidade, que se
traduz no retorno do migrante para seu lugar de origem como um novo consumidor.
Dessa forma, o que a migração permite, na verdade, é a possibilidade do sujeito se
tornar consumidor em sua região de origem.
Carlos Osório (1980) faz uma reflexão de como acontece a expansão,
tanto da frente camponesa, como da frente capitalista. Para ele, a primeira se dá a
partir do valor de uso da terra e com a competição entre as pequenas propriedades.
A segunda acontece com a ampliação da propriedade privada e expansão do
monopólio da terra. Ele afirma que “Um aspecto importante que deve ser entendido
é que a frente camponesa, embora tenha um modo pré-capitalista de produção, é
gerado pela própria intensificação capitalista” (OSÓRIO, 1980, p. 1147).
Apesar de o autor seguir a designação “pré-capitalista”, entendemos que
outra forma de designação pode ser utilizada com mais eficiência para abranger
situações fora das relações capitalistas. Os modos “não capitalistas” abarcariam o
que o autor chama de “modo pré-capitalista de produção”, que ele assimila como as
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relações camponesas, mas também, outras formas de produção a partir de maneiras
de exploração do trabalho como o trabalho escravo contemporâneo.
A relação que o capitalista assume com o trabalhador, mediada pelo
salário para obtenção da força de trabalho é uma relação essencial à sobrevivência
do modo de produção capitalista. Para Marx o salário primeiro aparece como “a
soma em dinheiro que o capitalista paga por um determinado tempo de trabalho ou
pela prestação de um determinado trabalho”, mas isso não implica dizer que o
capitalista compra o trabalho dos operários com dinheiro, “na realidade, o que os
operários vendem ao capitalista em troca de dinheiro é a sua força de trabalho”
(MARX, 2006, p. 34). No campo, essa relação entre capitalista e trabalhador
(operário nas palavras de Marx) se dá a partir do avanço do assalariamento.
Maria Nobre Damasceno (1990) analisa a partir do que ela diz ser uma
tendência geral. Para essa autora:
a tendência geral observada consiste na expropriação da terra, ou seja,
consuma a separação entre o lavrador e o seu principal meio de produção,
transformando o camponês em proletário e assim poder explorar
diretamente a sua força de trabalho (DAMASCENO, 1990, p. 20).

Para ela, a lei básica do capital se dá com sua expansão no sentido da
apropriação e controle de todos os ramos da produção, a expansão se dá
expropriando o camponês. Essa lei básica não descarta a possibilidade do que ela
chama de “semi-proletarização”. A autora considera poder haver a manutenção da
posse da terra, porém com a subordinação do camponês ao capital, através da
renda da terra. A sujeição da renda da terra se dá através de duas maneiras, pela
concentração da terra, visível nas áreas em que a renda da terra é alta e outra nas
áreas onde ela se torna baixa, aí o capital não se apropria da terra, “age criando
condições para extrair o excedente econômico” (DAMASCENO, 1990, p. 22).
Assim, para a autora, a noção antiga de que o capitalismo e seu
desenvolvimento apenas se dariam na expropriação compulsiva do campesinato
daria lugar, nessa perspectiva, ao entendimento de que o modo de produção
também dominaria sem necessariamente separar o camponês de seu instrumento
de trabalho.
As diversas formas de apropriação da terra pelo capital e a relação com a
força de trabalho e de exploração desta vão expressar que a lógica capitalista não
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está apenas relacionada com a expropriação direta dos trabalhadores, criando o
proletariado, mas, também há uma semi-proletarização ou subordinação do
trabalhador, representado no campo pelo campesinato. Nesse caso, as atividades
capitalistas, sobretudo o agronegócio, dentro da operacionalização da totalidade do
modo de produção, criam os mecanismos de subordinação, seja pela venda da força
de trabalho, ou mesmo pelo domínio da produção camponesa a partir do mercado.
O que importa nesse contexto é que as mudanças na dinâmica de
acumulação capitalista no campo se fizeram mais proeminentes no âmbito do
trabalho, sobretudo, pois é a partir da operacionalização do que esta categoria
expressa que o modo de produção capitalista sobrevive. As transformações no
mercado de trabalho são temas tratados no próximo item. Essas transformações
servem para entender o processo de precarização no modo de produção capitalista
no campo brasileiro, que a nosso ver, se faz também com o trabalho escravo
contemporâneo.

3.3 Transformações do mercado de trabalho no campo brasileiro

A precarização do trabalho pode ser entendida como sendo um processo
global de aceleração do ritmo de exploração do trabalhador com uma máxima
retirada de mais valia. Esse processo acontece com a diminuição dos direitos
trabalhistas, uma subjugação da técnica em relação ao capitalista de maneira a
dominar o trabalhador e seu labor, formas ilegais de relações de trabalho que
ultrapassam o ataque aos direitos humanos. A espoliação das condições de vida é
parte da base estrutural que possibilita esse contexto, com a reprodução das mais
vis formas de miséria. Isso tem relação com a busca pela população pobre de
condições de sobrevivência, que não estão vinculadas de forma alguma à legislação
trabalhista, à legalidade ou mesmo à dignidade humana.
A crise do fordismo – expressão da crise do capitalismo da segunda
metade do século XX – fez com que o capital implementasse um processo de
reestruturação em escala global para a recuperação de seu padrão de acumulação,
e foi nesse contexto que se desenhou novas e velhas modalidades do trabalho, que
Vasapollo chama de trabalho atípico, com “objetivo de ampliar as formas de extração
e exploração da força de trabalho e desse modo ajudar na recuperação das formas
econômicas, políticas e ideológicas da dominação burguesa” (VASAPOLLO, 2005, p.
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8). Na verdade, o termo “atípico” que o autor traz e que traz uma conotação de
anormalidade tem que ser tratado com cuidado, pois esse trabalho não ganha esse
sentido. A precarização de vida do trabalhador é parte do desenvolvimento do modo
de produção capitalista, mas na segunda metade do século XX ganhou uma nova
roupagem que se atrelou fortemente a globalização e a subordinação da técnica no
processo produtivo.
Há uma profunda transformação em relação ao trabalho no mundo atual.
Sobretudo como consequência das variações no ciclo de produção de capital na
contemporaneidade, a crise do capital tem ocasionado sobremaneira essas
alterações. A globalização como momento de mudanças no ritmo de produção do
capital e que comumente vem sendo reproduzida no senso comum como período de
rupturas das barreiras do espaço-tempo, com a compressão dos momentos,
destruição das fronteiras e fragmentação dos territórios, na verdade, é um artífice do
modo de produção na maneira de utilização do trabalho, mediado pela técnica.
As transformações do modo de produção capitalista nos remetem a
refletir sobre a dinâmica de adequação a uma nova dinâmica de produção,
sobretudo no contexto do trabalho, assim como o faz Júlia Adão Bernardes (2010)
ao escrever sobre a criação de recursos humanos bem específicos, com habilidades
e competências compatíveis com as concepções de qualidade e produtividade na
produção agropecuária.
A modernização da produção tem sido associada, como já falado
anteriormente, com a inserção técnica. Isso tem ocasionado uma nova forma de
relação entre capital e trabalho que passa pelo uso do tempo sem perdas e com a
aceleração da produção, bem como o uso do espaço como estratégia da
acumulação.
As mudanças no mercado de trabalho que ocorrem nas cidades
localizadas nas áreas de expansão da fronteira da moderna agricultura da soja são
exemplos desse processo de tecnificação. E o caso da fronteira da soja que avança
em território maranhense mostra suas peculiaridades, já que deixam evidente o
contraste entre essas regiões e regiões de espaços subalternos.
A utilização técnica na produção tem ocasionado mudanças no mercado
de trabalho. Na verdade, a técnica sozinha não pode explicar a expansão das novas
cadeias produtivas. Isso passa pelo entendimento das relações sociais que se fazem
dentro desse processo de assimilação e apropriação técnica e de como elas são
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utilizadas para subordinar a força de trabalho ao ritmo de produção, no intuito da
produção de riquezas. O que Júlia Adão Bernardes (2010, p. 25) fala sobre a
substituição de determinadas atividades por outras mais rentáveis, também está
baseado numa estrutura diferenciada de salários e remunerações.
[...] a substituição de determinadas atividades por outras mais rentáveis, se
assenta no trabalho mal remunerado, temporário e no estabelecimento de
novas relações de dependência, podendo a modernidade significar grandes
possibilidades como também grande ônus.

Não só em relação a utilização de mão de obra, a própria estrutura de
oportunidades é excludente nas atividades da cadeia produtiva, favorecendo os
investidores com capital para ser aplicado. A seleção de investidores que tenham
porte para sustentar a produção também passa pela formação de mão de obra
compatível com as novas atividades, assim como a autora continua afirmando: “Na
medida em que a maior parte dos trabalhadores apresenta baixo nível de
qualificação face às atuais necessidades da produção, as próprias empresas se
encarregam do processo de aprendizagem” (BERNARDES, 2010, p. 24).
A dinâmica de produção que se insere na lógica de eficiência de tempo e
espaço, pode ser descrita dentro da economia flexível. Em síntese, a repercussão
em termos gerais têm sido o aumento do trabalho e a diminuição do emprego, que
tem sido concomitante com a crescente precarização do trabalho, e que na maior
parte das vezes por contratos não formais, tempo limitado, remunerações de baixos
salários, sem cobertura de seguridade social, frequentemente realizados em
ambientes insalubres (NAVARRO; PADILHA, 2009).
O agronegócio da soja tem se tornado um exemplo clássico no que diz
respeito à produção que se torna flexível para atender os mercados pelo caráter
abrangente que ela vem ganhando com a cadeia que assimila a chamada cadeia
carne e grãos. O que Bernardes coloca como parte do movimento de globalização
na agricultura que exige uma abertura comercial e que o agronegócio está
submetido à competição internacional. Este é parte de um processo que acontece
em vários ramos da produção no campo.
No contexto de flexibilidades da produção, tornando-a maleável para
acompanhar as flutuações do mercado, “É interessante observar como no contexto
da economia flexível a nova organização do trabalho se torna mais rígida para
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responder às necessidades renovadas do processo de acumulação” (BERNARDES,
2010, p. 25). Dessa maneira, sua rigidez
rigidez incide no padrão do empregado solicitado,
com uma demanda técnica de conhecimento, não excluindo os trabalhadores de
pouca remuneração e com baixa escolaridade, empregados temporariamente. Essa
estrutura por si só é a base do esquema de exclusão que se
se instala com a moderna
agricultura.
Um comparativo do crescimento de pessoal ocupado, assalariado e
número de unidades locais na região de Gerais de Balsas (Ver ilustração 7) nos
levam ao grande incremento que houve nas últimas duas décadas.
Ilustração 7:: Crescimento Percentual Atividades CNAE, Gerais de Balsas/MA -1996
1996 a 2006

Fonte: Censo das empresas – IBGE (2011)
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Quanto ao número de unidades locais o maior crescimento foi o de
estabelecimentos de educação, com mais de 628% de crescimento no período de
1996 a 2006, passando de 7 para 51 (IBGE - Censo das empresas, 2011). Esse
número pode ser tomado de forma relativa, pois pelo número excessivamente baixo,
pode denotar uma taxa de erro de acordo com a metodologia de coleta do IBGE.
O segundo setor que teve maior crescimento quanto ao número de
unidades locais foi de transporte, armazenagem e comunicações com mais 586% de
crescimento nesse mesmo período, passando de 15 para 103 unidades na região.
Além desses, temos ainda o serviço de alojamento e alimentação com mais de
307% crescimento e o serviço de intermediações financeiras, seguros, previdência
complementar e serviços complementares com mais de 230% (IBGE - Censo das
Empresas, 2011).
Quanto ao pessoal ocupado total, os dados do censo das empresas
mostra que temos que as atividades de alojamento e alimentação e as atividades
imobiliárias, aluguéis e serviços prestados às empresas tiveram o maior
crescimento, com mais 784% e 588% de crescimento, respectivamente. Outro setor
que teve amplo crescimento na região foi o de comércio, reparação de veículos
automotores, objetos pessoais e domésticos com mais de 532% no período de 1996
a 2006.
Os setores que tiveram maior crescimento do pessoal ocupado
assalariado foram de alojamento e alimentação com 2.083%. Comércio; reparação
de veículos automotores, objetos pessoais e domésticos com 1.298%. Atividades
imobiliárias, aluguéis e serviços prestados às empresas com 916% e indústrias de
transformação com 706%.
O crescimento nessas atividades superou em muito o crescimento
ocorrido pela atividade agrícola, pecuária, silvícola e de exploração florestal, o que
demonstra o caráter urbano que o agronegócio e a moderna agricultura têm,
empregando muito menos que na própria agricultura, inchando o setor terciário, de
comércio e serviços, principalmente.
No Maranhão, o novo papel que sua economia desenvolveu nas últimas
décadas fez com que o número de empresas ligadas a produção agropecuária
crescesse, principalmente no que diz respeito a fabricação de produtos alimentícios,
como o gráfico a seguir demonstra (Ilustração 8):
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Ilustração 8: Crescimento do número de empresas por atividade e tendência exponencial, Balsas 2006 a 2009

Fonte: Censo das Empresas – IBGE (2011)

A tendência geral foi de incremento no período demonstrado, apesar do
decréscimo entre 2008 e 2009, provavelmente ocorrido em decorrência da crise
financeira internacional que acarretou em menos investimentos de países
estrangeiros em áreas em crescimento dos países do terceiro mundo.
No município de Balsas, a tendência de crescimento de forma geral é
repassada pelo gráfico seguinte (Ilustração 9), que evidencia o incremento ocorrido
no período de 2006 a 2009.
Ilustração 9:: Variação do número de unidades locais, pessoal ocupado total e pessoal
ocupado assalariado, Balsas - 2006 a 2009

Fonte: Censo das Empresas – IBGE (2011)

A expansão do agronegócio da soja no estado tem dinamizado a
economia maranhense como um todo, representando sua inserção no eixo central
do capital internacional. Ela é uma atividade que se faz, sobretudo, reproduzindo e

130

reestruturando atividades urbanas. É uma produção agrícola que centraliza na
cidade as atividades de sua reprodução. Seu caráter técnico faz com que se
empregue menos, mas a retórica do discurso de desenvolvimento que a ela é
relacionado atrai um contingente populacional significativo para a região. Utilizamonos dela, pois é o contradito da economia maranhense como sinônimo do arcaico.
Sua expansão tem sido a representação do moderno na agricultura do estado.
Cada vez mais o mercado de trabalho no campo tem se caracterizado
pelo aparecimento de novas formas de relações sociais ou fortalecimento de outras
relações ditas como arcaicas. De um lado, e os dados servem para exemplificar isso,
o mercado de trabalho ligado ao agronegócio tem dado ênfase ao trabalhador ligado
à técnica e à ciência, com formação técnica e exigências de um conhecimento
científico necessário ao manuseio das lavouras mecanizadas ou para operar os
sistemas de comunicação que têm sido exigências para que as produções estejam
vinculadas nos mercados internacionais. De outro lado, o mercado de trabalho
temporário permanece na agricultura, mas agora com novas roupagens e
temporalidades. De fato, a velha imagem do trabalhador volante, que migra do
Nordeste para se ocupar no corte da cana-de-açúcar, agora ganha uma nova
conotação, com mais abrangência geográfica, pois não se restringe somente ao
estado de São Paulo e o Sudeste, ganhando, também, o Centro-Oeste do país como
nova rota, e em novas atividades como, por exemplo, as agroindústrias. Estas estão
envolvidas nas cadeias produtivas, nova estrutura que a produção ganha. Apesar da
técnica envolvida, os empregos de baixo escalão, com poucos requisitos de
formação empregam uma grande quantidade de trabalhadores.
Este mercado em torno de trabalhadores com baixa formação é em geral
um mercado também precarizado. Em que a informalidade se torna um artifício,
crivado com argumentos falaciosos, como a possibilidade de autonomia para o
trabalhador. Mas para além da informalidade apenas, em que há uma situação de
falta de perspectivas desses trabalhadores para se inserirem no mercado de
trabalho formal, a sua inclusão no pleno emprego é ainda mais deficiente, já que as
próprias atividades de expansão usam como estratégia o emprego temporário para
períodos de alta produção.
De outro lado, quanto à dinâmica interna, o padrão de acumulação se
estruturou em um processo de superexploração da força de trabalho, dado pela
articulação entre baixos salários, jornada de trabalho prolongada e de fortíssima
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intensidade em seus ritmos. Ricardo Antunes afirma que: “Sua singularidade, dada
por um país de capitalismo hipertardio, passava, então, a ser afetada pelos novos
traços universais do sistema global do capital, desenhando uma particularidade
brasileira diferenciada” (ANTUNES, 2010, p. 15).
A

economia

periférica

extremamente

dependente

de

mercados

estrangeiros e associada com uma prática de alta exploração assimilou ao
capitalismo que se desenvolve no Brasil algumas características bem peculiares,
que se evidenciam nos espaços em que há o embate do antigo Brasil com o país
que se moderniza. O Maranhão se enquadra nessa perspectiva de encontro, em que
a moderna agricultura, com a alta tecnologia se choca com um país oligárquico,
cheio de vícios em relação a subordinação política a partir de elementos
econômicos.
A subproletarização, com o trabalho parcial, precário, sem direitos,
subcontratações, dentre outros mecanismos de exploração da força de trabalho do
trabalhador, como já referido por Ricardo Antunes (2010) ganham aspectos visíveis
no campo maranhense com o uso de mão de obra em condições degradantes. O
adjetivo aqui utilizado para o trabalho passa a ser uma síntese de vários elementos,
como a falta de equipamentos de segurança, salários e remunerações justas,
alojamentos e acomodações bem próximas ao que animais utilizam. A mão de obra,
nesse contexto, se torna um objeto descartável. A constatação desse autor em torno
da impossibilidade do capital em eliminar o trabalho social na produção de valor
perpassa por esse processo. Com a complexificação do trabalho e das relações de
trabalho, na verdade, o capital aumenta a utilização e a produtividade do trabalho,
intensificando a extração de sobretrabalho, num ritmo mais acelerado.
A fórmula expressa por Marx do valor de troca e da transformação do
Dinheiro em mercadoria evidencia o problema da produção de valor a partir do
trabalho. A fórmula D-M-D28 que num segundo momento dá lugar a D-M-D’, sendo a
mercadoria

produzida

para

se

trocar

por

dinheiro

e

produzindo

capital

posteriormente. O valor no processo de produção agregado a mercadoria só pode
ser conseguido pelo trabalho, assim como a teoria do valor de Marx e Engels. O
valor passa a ter expressão no tempo de trabalho agregado ao produto.

28

D – M – D corresponde a Dinheiro – Mercadoria – Dinheiro respectivamente.
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A década de 1990 é um marco no que diz respeito as transformações no
universo produtivo do capitalismo brasileiro. Nessa década, além das mudanças
ocorridas nas próprias plantas industriais com a inserção técnica e da relação
técnica e ciência para o aumento de produtividade no Brasil, também se pode falar
de um processo de descentralização e relocalização industrial que teve como
consequência no espaço brasileiro uma nova dinâmica regional. Empresas,
alegando concorrência internacional se deslocaram dos centros tradicionais de
produção, buscando níveis mais rebaixados de remuneração da força de trabalho,
acentuando ainda mais os traços de superexploração da força de trabalho.
Essa mobilidade do capital, que a globalização da técnica tornou possível,
transformou as relações de trabalho, sobretudo, com a necessidade do controle
sobre o deslocamento da força de trabalho de maneira programada. Atividades com
uma dinâmica de oscilações nos ciclos produtivos começaram a exigir um
trabalhador temporário que pudesse se deslocar de suas regiões de origem para
atuar em ritmos de trabalho no regime de plantões. Assim, os trabalhadores de
frigoríficos, agroindústrias, construtoras etc, tem um ritmo de trabalho fora do padrão
a que convencionamos como normal. Mas ao mesmo tempo, esses trabalhadores
retornam periodicamente para suas regiões de origem, com uma poupança
alcançada em acordos com as empresas, para que eles recebam parte do Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e o seguro-desemprego. Ao chegarem aos
seus lugares de origem, essa poupança se converte em bens de consumo ou de
capital a ser investido no seu lote, com a compra de insumos ou de gado ou mesmo
para montarem seu próprio negócio. Porém, as condições nesses lugares
comprometem a permanência desses sujeitos, fazendo com que haja a necessidade
de que eles, para se reproduzirem dentro do grupo social, tenham que se deslocar
regularmente, criando um laço invisível com as regiões de destino.
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4. MIGRAÇÃO DE CAMPONESES NO MARANHÃO: entre a Geografia
do Diabo e a mobilização da força de trabalho
Eu fui pedir aumento ao patrão
Fui piorar minha situação
O meu nome foi pra lista
Na mesma hora
Dos que iam ser mandados embora
João do Vale, A voz do povo.

Quando João do Vale cantou na música “A voz do povo”, naquele que se
tornou o seu disco mais famoso e que tinha o mesmo nome da música, o cantor
visualizava na canção uma repetição da vida de muitos maranhenses. Sua história
contada em versos, em que saiu do povoado de Lago da Onça, no interior do
município de Pedreiras - MA29 para trabalhar no comércio informal na sede da
cidade, partindo depois para uma jornada que lhe levaria para o Rio de Janeiro,
onde trabalhou como servente de pedreiro confunde-se com a história de muitos
maranhenses. Trabalhadores e trabalhadoras que saem do estado à procura de
colocação no mercado de trabalho em outras regiões do país. Para esses
trabalhadores e trabalhadoras, a saída do estado é uma oportunidade de
conseguirem melhores condições de vida mediante as condições de carência que
enfrentam nos seus lugares de origem.
As condições que enfrentam em seus lugares de origem não são apenas
fruto do acaso ou uma má sorte do destino. Como numa geografia perversa, o
espaço de onde saem apresenta como característica a pobreza e a falta de acesso a
recursos. Porém, não tem nada a ver com uma condição de não presença do modo
de produção capitalista como aparece em alguns discursos30. Esses enunciados, de
uma suposta não chegada da modernidade no Maranhão, se confrontam com a ideia
de modernidade expressa por Anthony Gidens (1991). Para ele, a modernidade
apresenta dois elementos essências: 1) ruptura com a ideia de comunidade; 2)
ruptura com as práticas do poder político encarnado na figura pessoal,
ultrapassando para a dominação impessoal e racional. Ora, esses dois elementos
29

Município localizado no centro do estado do Maranhão.
O governador eleito no mandato de 2015 a 2018, Flávio Dino afirmou que sua gestão iria “fazer o
capitalismo no Maranhão”. Daria um “choque de capitalismo” com a intenção de atrair investimentos.
Nas palavras dele: “Na nossa avaliação e na dos economistas, isso leva a mais investimentos e
expansão da riqueza”. Matéria publicada no Portal UOL “Comunista, Dino promete 'choque de
capitalismo' no Maranhão”: http://eleicoes.uol.com.br/2014/noticias/2014/10/08/comunista-dinopromete-choque-de-capitalismo-no-ma.htm
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não se sustentam nos exames da realidade concreta, sobretudo a ruptura de
práticas pessoais. O próprio Estado moderno é uma expressão de pessoalidades. A
modernidade, assim, não carrega o peso de ser o bem comum, que não aporta em
interesses individuais. Ela é palco e produzida pela luta de classes, colocando o
Estado como parte dessa disputa.
Podemos dizer que Maranhão tem uma forte presença do domínio
oligárquico em suas estruturas políticas, conferindo pessoalidade à atuação do
Estado. Essa atuação tem relação com a modernidade que o Maranhão tem
conhecido há muito tempo31. Na verdade, o que geralmente se confere como
característico da não modernidade do Estado é próprio da modernidade e só existe
pelo seu avanço. As relações de trabalho, a estrutura de poder, a pobreza, todos
esses são elementos que se reproduzem e se expandem com a modernidade no
Maranhão.
A modernidade pode ser avaliada no desenvolvimento do modo de
produção capitalista, assim como Alex Fiúza de Mello (2001, p. 64) faz quando diz
que a modernidade burguesa “não apenas é o patamar objetivamente mais evoluído
e o momento dialeticamente superior de um amplo processo de racionalização da
vida humana” e este processo de racionalização como momento de evolução das
sociedades, mas também, parte da “história, como processo social total”. Ao mesmo
tempo que o autor faz essa constatação da modernidade no capitalismo como parte
dele, também avalia que “Nunca houve capital(ismo) em escala apenas local ou
nacional” (idem, p. 21). Assim sendo, não existe um capitalismo que não se expanda
sem a constituição do mercado mundial. Isso nos leva a pressupor que o modo de
produção tenta articular as diferentes localidades, de diferentes maneiras, à sua
mundialização. Obviamente, os casos particulares de permanência de modos de
produção fora do capitalismo podem ser analisados à luz de suas especificidades,
mas que nesse contexto, fica expresso a força do capital de se espraiar no espaço.
Neste capítulo, analisamos o Maranhão dentro da lógica perversa da
distribuição funcional do modo de produção capitalista em torno de sua mobilização
de mão de obra para sua reprodução. Debatemos aqui, como a produção de um
31

O texto de Wagner Cabral (2006) intitulado “ Do 'Maranhão novo' ao 'novo tempo': a trajetória da
oligarquia Sarney no Maranhão” ressalta bem esse panorama de uma oligarquia empenhada na
gestão do “processo de modernização econômica do espaço regional”. Ele assim expressa: “Esta
idéia de uma oligarquia modernizante de certa forma combate e relativiza as posições simplistas que
identificam a oligarquia com o “atraso” do Maranhão [...]”.
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espaço subalternizado no Maranhão a partir da reprodução da pobreza serve de um
lado à liberação de mão de obra pelo processo de acumulação primitiva de capital,
que nas palavras de Carlos Brandão (2010) é permanente e não apenas processo
inicial de acumulação de capital. E de outro lado, serve também à mobilização da
mão de obra pelo capital, tornando-a disponível para sua reprodução nos vários
pontos do território nacional. Sobretudo em áreas rurais do estado, sendo a
população camponesa o principal sujeito a que nos referimos.
Assim, o fenômeno da migração de trabalhadores maranhenses,
sobretudo os provenientes de regiões rurais, pode ser analisado a partir de diversas
perspectivas teóricas, mas que a que privilegia o seu contexto vinculado ao modo de
produção é a que mais consegue compreender o caso do Maranhão. A
especificidade do estado não exclui a perspectiva de Paul Singer (1975). A ideia de
que as migrações internas são decorrentes de fatores históricos, institucionais, bem
como de mudanças estruturais da economia, como sendo um processo global
abarca a realidade maranhense como uma subtotalidade que se reproduz na
totalidade-mundo.
Porém, sua análise deixa de fora um fenômeno que vem se apresentando
à história do capitalismo, a reprodução do “atraso” como parte da modernização da
economia. Sendo assim, mostra-se como um movimento complexo, diverso e
contraditório. A modernidade

é

causa

do

que

o

discurso

dos

grandes

empreendimentos e do Estado, que os financia, chama de atraso maranhense.
Parece-nos que a modernidade no estado traz consigo, também a mentira
como um mote. A mesma mentira que o Padre Antônio Vieira já falara no século
XVII. Quando ele escreveu o seu Sermão da Quinta Dominga da Quaresma, no ano
de 1654, falando da mentira, não imaginava que a geografia descrita ali,
espacializando a mentira no Maranhão, poderia ser aludida no século XXI como
sendo atual no contexto que se reproduz no estado. Em seu escrito, ele afirma
assim: “No Maranhão a corte da mentira. O galante apólogo do diabo. O M de
Maranhão. No Maranhão até o sol e os céus mentem” (VIEIRA, 1998). Essa
geografia da mentira, na verdade, é parte de uma geografia mais demoníaca, a
geografia do diabo. Ele cita o que seria uma fábula antiga alemã, em que dizia da
queda do Diabo do céu e ao cair se fez em pedaços no ar. Os vários pedaços
caíram em diversos lugares: a cabeça caiu na Espanha, por isso a fúria
característica do povo daquele país; O peito teria caído na Itália, e por isso, dali saiu

136

os fabricadores de máquina, com coração sempre coberto; O ventre caiu na
Alemanha e por isso a gula que faz aquele povo gastar mais que os outros com
comida e bebida; A língua teria caído em Portugal, daí os vícios com a fala. Ele cita
que se as letras do abecedário se repartissem pelos “estados de Portugal”, a letra
que tocaria sem dúvida o Maranhão seria o M.
M - Maranhão, M - murmurar, M - motejar, M - maldizer, M - malsinar, M mexericar, e, sobretudo, M - mentir: mentir com as palavras, mentir com as
obras, mentir com os pensamentos, que de todos e por todos os modos
aqui se mente (VIEIRA, 1998, p. XX).

A geografia do diabo em que o Maranhão está inserido lhe destinou a
mentira e ao engodo. A mentira que a globalização traz ou o engodo do
desenvolvimento trazido pelos grandes empreendimentos. Não é intenção debater
aqui as consequências de um Maranhão inserido na economia moderna globalizada,
mas cabe ressaltar que os produtos da modernidade que se instala no Maranhão se
assemelham ao que Milton Santos falava de uma fábrica de perversidades. Ele se
referia à globalização como fábula em que “[...] se difunde a noção de tempo e
espaço contraídos” (SANTOS, 2003, p. 19). Essas fábulas são um conjunto de
fantasias criado a partir dessa primeira ideia. Desde a morte do Estado, fim do
trabalho, e o que ele chama atenção, a fabulação da aldeia global.
A constituição do ele chama de “máquina ideológica” (Idem, p. 18) serve à
manutenção dessas fábulas como as verdades do mundo, disseminando o discurso
da globalização como homogeneização do espaço e destruição do tempo. Na
verdade, o fenômeno atual da globalização não causa uma homogeneização dos
espaços tais como seu discurso ideológico faz crer. A disseminação da informação
seria uma das consequências dessa suposta homogeneização dos lugares. Todos
teriam igualmente acesso às informações produzidas e também poderiam informar
de maneira igual. O acesso de maneira veloz à informação seria uma consequência
das inovações tecnológicas. Porém, Milton Santos (2003, p. 19) expõe que sobre
outro ponto de vista, a globalização é um ambiente em que “O desemprego
crescente torna-se crônico. A pobreza aumenta e as classes médias perdem em
qualidade de vida”.
Somado a essa compreensão, temos que avançar para o fato de que o
fenômeno da globalização atual direciona capitais e especializa regiões a partir das
demandas desses capitais, criando uma fragmentação do território cada vez maior.
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Não é à toa que pensamos a globalização como um espraiamento do capital, mas
associado com uma maior desigualdade entre as classes sociais. E isso se dá
envolvendo o espaço, sua produção e consumo de maneira dialética. Podemos dizer
que há a especialização de regiões por parte do capital, como sendo espaços de
gestão, que se dá com a administração financeira do capital. Movimento inverso ao
de

refuncionalização

que

vem

se

dando

com

a

“desindustrialização”

e

desconcentração metropolitana.
A inserção do Estado na economia globalizada, sobretudo, com a
instalação de grandes projetos agropecuários e minero-siderúrgicos das últimas
décadas tem se dado dentro desse contexto de especialização e de desigualdade.
Esses projetos de integração à economia mundial a partir da exportação de
commodities produzidas a preços baixos e com uma série de isenções patrocinadas
pelos governos municipais, estadual e federal no Maranhão. O complexo portuário
do Itaqui, um dos maiores do país, com uma das maiores capacidades de
atracamento de navios de grande calado, a Estrada de Ferro Carajás, as regiões de
expansão da soja no sul e leste do estado, além dos espaços vendidos como sendo
para o consumo do turismo são parte dessa complexa rede espacial de integração
com a economia de mercado. Constantemente essas atividades são vendidas como
eixos

do

desenvolvimento

maranhense.

Em

seu

“Plano

Estratégico

de

Desenvolvimento Industrial do Maranhão” a Federação das Indústrias do Estado do
Maranhão (2009, p. 26) afirma assim:
A economia do Maranhão está estruturada em dois grandes eixos de
desenvolvimento e integração, que englobam macro-cadeias produtivas de
elevado dinamismo e modernização: o agronegócio de alimentos e energia,
com destaque para a moderna produção da região sul, onde se expande a
soja, o milho, a cana-de-açúcar e a pecuária; e o complexo minerometalúrgico, concentrado na parte oeste e norte (São Luís) do estado.
Esses dois eixos expressam e consolidam uma relativa diversidade
econômico-social interna, concentrando o dinamismo nas microrregiões sul
e sudoeste, e no eixo da ferrovia, além da capital, ponto de convergência e
de suporte logístico da economia maranhense.

Apesar de sintetizar em dois, esse plano expressa bem o que viria a ser a
tentativa de sistematizar o desenvolvimento do Estado a partir de grandes
investimentos em

atividades centrais,

de acordo com

seu dinamismo e

potencialidades regionais. Mas tal como uma fábula, como a globalização vista por
Milton Santos, esse discurso de desenvolvimento se apresenta como uma retórica,
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do mesmo tipo da mentira a que o Padre Antônio Vieira se referia. Apesar das
promessas a que constantemente são associados esses grandes empreendimentos,
sobretudo de criação de vagas de emprego e geração de renda, eles parecem ser
parte da mentira que o padre se refere em seu sermão ainda do século XVII, como
se fosse uma profecia para o século XXI32.
Cada vez mais, o papel do Maranhão diante desses grandes
investimentos tem sido de um espaço subalternizado pelo capital, em que a gestão
do seu território passa a ser controlada por forças exógenas, com imposição de
valores,

delimitações, organização da produção e até mesmo a gestão

administrativa, já que a força das grandes multinacionais tem servido de lobby para
isso. O sentido de subalternizado tem uma conotação parecida com o que Rui
Mauro Marine (2000) expressara no seu “A dialética da Dependência”. Nesse livro, o
autor analisa como se deu uma maneira particular de desenvolvimento do
capitalismo no Brasil a partir de uma dependência, que ele busca suas raízes no
momento político do golpe militar de 1964. A junção entre política e luta de classes é
trazida por ele para buscar a relação entre esse momento político com o
desenvolvimento do capitalismo no país no período. Mesmo a prática do que ele
chama de subimperialismo, posição ao qual o Brasil se põe em meados do século
XX, não descarta a ideia expressa por ele de que o país desenvolve o modo de
produção de maneira dependente. Então, a integração ao mercado mundial, um
intercâmbio desigual e a superexploração do trabalho são elementos primordiais
para entender a economia brasileira. Este último mais ainda para a nossa análise. E,
para isso, para esse terceiro elemento acontecer, a criação de um panorama de
pobreza estrutural e a produção de um espaço de reserva para a devida mobilização
da mão de obra quando o capital necessita é de suma importância.
Apesar de a tendência é pensarmos a lógica da dependência na escala
do território estadual, é preciso, na verdade, ampliar a escala e analisar o Maranhão
como parte da dialética da dependência do capitalismo no país. O Maranhão tem
sido apresentado como um dos principais exportadores de mão de obra, mas
32

Mesmo recentemente, o Estado tem se empenhado na atração de grandes empreendimentos para
o Maranhão. Em notícia no site do governo do estado, assim o governador Flávio Dino afirma: “Nosso
compromisso com relação a este grande investidor no estado, e aos demais, é garantir as condições
institucionais e legais, para assegurar o bom funcionamento deste fluxo de negócio e, com isso
oportunizar emprego e renda com desenvolvimento social no Maranhão” (MARANHÃO, 2015). Do
portal: http://www.ma.gov.br/governador-flavio-dino-discute-parcerias-com-representantes-da-alumar/.
Esse é um dos exemplos do discurso de desenvolvimento que se reproduz a partir desses grandes
investimentos de capital.
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também é um estado que detém alguns dos piores índices sociais e econômicos. A
partir das condições de subalternidade do estado, entendemos que a gestão do
território tem se dado a partir da influência das multinacionais, acontecendo fora do
lugar.
Não obstante essa teoria ser convidativa para elucidar a criação de um
espaço que serve ao desenvolvimento do capitalismo no Brasil, é preciso ter em
conta que ele não consegue desvelar a totalidade dos processos que se fazem na
relação entre as diversas escalas. O aparecimento de espaços “luminosos” dentro
do espaço subalterno não é um processo que a teoria da dependência consegue dar
suporte. Apesar das limitações, ela ainda pode ser um aporte teórico para
construção da ideia dos espaços subalternos como lócus da reprodução de relações
não-capitalistas, mas que demonstram as necessidades de criação e recriação do
modo de produção capitalista que vão para além do trabalho assalariado.
Essa relação entre território e multinacionais também é referida por Milton
Santos (1994, p. 15) quando ele escreve sobre o que anuncia como “O retorno do
território”. Nesse texto, ele fala que “O território era a base, o fundamento do EstadoNação que, ao mesmo tempo, o moldava. Hoje, quando vivemos uma dialética do
mundo concreto, evoluímos da noção, tornada antiga, de Estado territorial para a
noção pós-moderna de transnacionalização do território”, uma passagem do domínio
das horizontalidades para o domínio das verticalidades.
Não só na organização do território que atende a esses interesses, a sua
produção sob uma nova égide que repousa em formas culturais distintas das
comunidades tradicionais que residem no espaço ou das populações que se
reproduzem e reproduzem o espaço. Mas também, a própria população do Estado, é
elemento dessa subalternidade. O avanço dos grandes empreendimentos não só
atua de maneira a criar um processo de produção do espaço, com novos agentes,
mas atua de maneira a recolocar a população sob as demandas do capital. Assim,
por exemplo, a disseminação de cursos técnicos ou cursos destinados a funções
como de cozinheiro (a), cabeleireiro (a) voltados para a população maranhense para
atuar em empresas e indústrias que se instalam no Estado, são elementos que
podem ser explicativos dessa subalternidade ao processo global de produção do
capital que integra o território maranhense de maneira periférica.
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4.1 Entre a pobreza e o legado do desenvolvimento Maranhense
Disse aos patrões: sei o que meus clientes têm.
Mas não posso curá-los porque sou médico e não
diretor daqui. A doença desta gente é fome.
Pediram que eu me demitisse. Saí. Compreendi,
então, que o problema era social. Não era só do
Mocambo, não era só do Recife, nem só do Brasil,
nem só do continente. Era um problema mundial,
um drama universal.
Josué de Castro, Citação no Livro Josué de
Castro: Vida e Obra. (2007, p. 29)

Quando Josué de Castro escreve sobre o drama da fome, ele já tinha
bem desenhado que o problema não se tratava apenas de uma carência alimentar
pura e simplesmente. Havia dentro do problema da fome algo mais amplo que a
constituía como um elemento estrutural. Como bem citado na epígrafe deste tópico,
não se tratava de um problema pontual, mas sim, geral. Esse problema, no período
de realização de suas pesquisas e escritos principais, era um tema proibido,
silenciado, como ele afirma. “[...] um silêncio premeditado pela própria cultura”. Na
verdade, a cultura aqui entendida como a forma hegemônica de impor valores, em
que “os interesses e os preconceitos de ordem moral e de ordem política e
econômica de nossa chamada civilização ocidental que tornaram a fome um tema
proibido [...]” (CASTRO apud CASTRO, 2007, p. 32).
Ao escrever sobre a fome, Josué de Castro fez sua relação com a
reprodução da sociedade a partir do modo de produção predominante. Seria o
aspecto mais cruel do modelo produtivo. Ou como ele afirma, uma expressão
biológica do subdesenvolvimento, que ao mesmo tempo seria efeito do modelo de
desenvolvimento escolhido. Na sua perspectiva, ao retratar a fome no Brasil,
evidenciou

o

seu

subdesenvolvimento

econômico

“[...]

porque

fome

e

subdesenvolvimento são a mesma coisa” (CASTRO apud CASTRO, 2007, p. 32). Ao
dizer isso, ele relaciona um fenômeno biológico a um fenômeno social, em que o
primeiro passa a ser consequência do segundo. Mas ela não seria apenas
encontrada onde tivesse subdesenvolvimento, ela era o próprio estigma deste, mas
mais que isso, ela aconteceria em toda parte do mundo, seja em países
subdesenvolvidos ou em países ditos desenvolvidos. As considerações de Josué de
Castro de que a fome se tornara um assunto tabu em que o mundo silenciava e que
mesmo os grandes países produtores de alimentos tinham milhões de pessoas que
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pereciam de fome, tornava o termo fome crivado de aspectos sociais, em que desde
a reflexão de que se tratava de um assunto que necessitava ser mais debatido e que
havia uma forma de reprodução do mundo que fazia com que o fenômeno se
reproduzisse como parte dele.
Mesmo se passando tantos anos após Josué ter escrito suas obras
principais, a fome permanece como tabu e o mundo permanece a silenciar, mesmo
com tantos milhões33 que carecem do mínimo para sua sobrevivência. Como parte
da reprodução da pobreza, a fome de comida e de nutrientes é silenciada pelo
mundo, mas também não faz alarde de si mesma. Ela aparece tanto nos lixões,
onde a carência é explicita, como também nos grotões da pobreza urbana, de
favelas, bairros pobres, etc. Ela vai desde a Amazônia mais cerrada, até o mais
escondido dos interiores maranhenses. Como o médico/geógrafo ensina da
existência de uma fome epidêmica, que é global, aguda e violenta, em que as
pessoas morrem de inanição, mas também de uma fome endêmica, uma fome
parcial, oculta, compreendida como a falta permanente de determinados elementos
nutritivos nos regimes alimentares. No Brasil atual, esses ensinamentos não são
ultrapassados e permanecem com as evidências empíricas como se a fome fosse
permanente, seja a global e epidêmica ou àquela oculta e endêmica. A fome como
parte da pobreza é um fato atual, ela se confunde às vezes. Ela é consequência do
estado de pobreza da população.
Para comemorar o centenário do nascimento de Josué de Castro, em
2008, o Jornal do Commercio, de Pernambuco, terra natal do médico, publicou uma
série de reportagens que tratou do drama da fome nos 9 estados do Nordeste e
mais o Tocantins. A reportagem que tratava do Maranhão foi publicada em Setembro
de 2008 e se referia ao estado como “Terra para alimentar bicho, e não gente.
Hectares e hectares de pasto verde e vistoso. Gado gordo, homem magro” (JORNAL
DO COMMERCIO, 2008). No caso, a situação exposta pela reportagem era de
carência alimentar causada pela pobreza e trabalho pesado realizado pelos
trabalhadores rurais do estado e que tinha ressuscitado o beribéri.
Uma doença tão remota que demorou para as autoridades sanitárias
chamá-la pelo nome. Só após as primeiras mortes, é que veio a certeza: o
beribéri, banido no século passado, estava de volta. O surto iniciado em
33

Segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), são em
torno de 795 milhões de pessoas com fome no mundo em 2015 (FAO, 2015).
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2006 já matou 55 pessoas. Quase 700 casos foram notificados e, apesar do
cerco, a doença continua colecionando novas vítimas. E não se sabe até
quando, porque é da pobreza que se alimenta (JORNAL DO COMMERCIO,
2008)

A doença também é retratada pelo próprio Josué de Castro quando
escreve sobre a região Amazônica e o regime alimentar, que tem aporte na
mandioca, que é pobre em vitaminas do complexo B. A deficiência na vitamina B1,
por exemplo, é associada a anorexias, palpitações, cãibras, irritabilidade, perda de
memória, insônia, etc. “São as paresias e paralisias que constituem o eixo
sintomático dessa doença conhecida no Oriente desde a mais remota antiguidade e
denominada beribéri” (CASTRO, 2010, p. 72). Raridade no período que o autor
escreveu sua principal obra, o livro “Geografia da Fome”, mas que era marcante nos
anos da fase de grande produção de borracha na Amazônia brasileira. “A maior
parte dos desbravadores da borracha que ali chegavam atraídos pelo rush do
produto, foi derrubada pela terrível doença” (Idem, p. 73).
Da mesma forma que o jornal citado anteriormente faz a relação entre os
grandes projetos agropecuários e a situação de miséria do estado, aqui tratamos da
pobreza no Maranhão como resultado da modernidade. Esta entendida como parte
do movimento de expansão e reprodução do modo de produção que se reflete a
partir da ampliação de atividades centrais para o capitalismo e que no estado são
representadas pela pecuária bovina e o agronegócio, principalmente, mas que
cedem lugar para atividades industriais, de produção florestal, turismo e produção
mineral e siderúrgica.
A manutenção da pobreza é um importante instrumento para reprodução
do capital. De um lado, ela pode ser relacionada como consequência do processo de
desapossamento dos sujeitos, vinculado à acumulação primitiva de capital que é
expresso por David Harvey (2013, p. 296). Segundo o autor, “Não deveríamos ver a
acumulação primitiva [...] ou a acumulação por desapossamento [...] como algo que
diz respeito apenas à pré-história do capitalismo”. Para ele, estas formas de
acumulação foram revividas como elementos importantes na consolidação do poder
de classe.
E ela pode abarcar tudo – desde o confisco do direito de acesso à terra e à
subsistência até a privação de direitos (aposentadoria, educação e saúde,
por exemplo) duramente conquistados no passado por movimentos da
classe trabalhadora em lutas de classe ferozes (Idem, p. 296)
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De outro lado, a própria reprodução da pobreza é parte do processo de
rebaixamento de salários, aumentando a taxa de exploração do trabalhador. Nesse
caso, é preciso que a massa de trabalhadores separados dos instrumentos de
produção e empobrecidos esteja mobilizada para as áreas em que o capital
demanda mão de obra. A relação entre esses espaços, o local de manutenção da
massa de trabalhadores e o local onde o capital demanda os elementos para o
progresso da acumulação34 só é possível com constituição de técnicas que
possibilitem essa mobilização e também a subordinação desses espaços que pode
muito bem ser feita com a construção de representações desses lugares. Um
exemplo é a representação feita das cidades que tiveram surto de crescimento com
o Projeto Grande Carajás (PGC) e a Estrada de Ferro Carajás, como Marabá,
Paraupebas e Eldorado dos Carajás, todos municípios do Estado do Pará.
Ao tratar dos deslocamentos de camponeses maranhenses para o Pará,
Roberta Maria Batista de Figueiredo (2000, p. 83) cita o que ela chama de “invenção
do Pará”. Para ela:
A partir das informações que chegavam através do rádio, televisão e de
conhecidos que haviam estado no Pará, foi sendo construída uma ideia de
‘Pará’ traçada a partir de pares de oposição entre o ‘Maranhão’ e o ‘Pará’,
considerando, sobretudo, os aspectos que tornavam difícil a permanência e
sugeriam a viabilidade do deslocamento [...]

Esses pares, segundo a mesma autora passam pela escassez de terras
atribuída ao Maranhão e abundância de terras no Pará. Também há o trabalho
subordinado, terras fracas, sem garimpo e pouca oportunidade no Maranhão e
trabalho liberto, terras férteis, garimpo e abundância de empregos na Vale (no
período de produção do trabalho de Figueiredo – 2000 – a empresa ainda se
chamava Companhia Vale do Rio Doce – CVRD) no Pará. A representação dada
pela autora, a partir de suas entrevistas com migrantes, mostra o local de origem
destes, no caso o Maranhão, como sendo o espaço de carência. Tanto pelo fato de
34

David Harvey (2005) diz que três são os elementos para o progresso da acumulação, são eles:
Excedente de mão de obra, em que nas suas palavras “[...] devem existir mecanismos para o
aumento da oferta de força de trabalho, mediante, por exemplo, o estímulo ao crescimento
populacional, a geração de correntes migratórias, a atração de ‘elementos latentes’ – força de
trabalho empregada em situações não-capitalistas; mulheres, crianças etc. – para o trabalho, ou a
criação de desemprego pelo uso de inovações que poupam trabalho” (p. 44); A existência no mercado
de quantidades necessárias de meios de produção que possibilitem a expansão da produção
conforme o capital seja investido; Mercado para absorver quantidades crescentes de mercadoria,
com necessidades e demandas efetivas.
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haver poucas oportunidades, como pela escassez de terras. O lugar de destino tem
o contrário, apresentando elementos que não são característicos do espaço de onde
os migrantes se originam.
Na mesma perspectiva, no caso dos nossos entrevistados, um dos
nossos informantes afirma assim sobre o seu povoado no município de
Esperantinópolis, no centro maranhense:
A primeira vez que eu fui pra São Paulo, eu saí porque falta de dinheiro.
Bom Princípio, aqui, só o sustento né. Ganha uma diarinha mas também
tem que trabalhar na roça pra sustentar a casa. Aí eu era solteiro, no caso,
eu fui pra São Paulo porque (...) pra tentar melhorar a minha vida financeira
e a da minha família, no caso minha mãe e meu pai. Fui pra Campinas, na
casa do meu primo, trabalhei nove meses de servente (INFORMANTE L de
Esperantinópolis, Entrevista concedida em: 14/09/2014)

A melhora de sua vida a partir de elementos econômicos, como acesso à
renda e a emprego dando-se sem levar em consideração o tipo de trabalho ou as
suas condições. Na verdade, entendemos que as condições de trabalho para os
migrantes que partem, a maioria das vezes, não são levadas em consideração pela
situação de carência no lugar de origem. Muitos dos entrevistados que migraram,
repetiram o mesmo motivo da sua viagem: “o motivo que eu saí daqui, é questão de
dinheiro” (INFORMANTE G de Esperantinópolis, Entrevista concedida em:
14/09/2014). O município de Esperantinópolis, origem desses dois trabalhadores
migrantes, apresenta condições muito semelhantes a vários dos municípios do
Estado, sobretudo, no que diz respeito a índices econômicos e de exclusão social.
O Estado do Maranhão, na contramão do discurso dos grandes
empreendimentos

que

se

apresentam

como

redentores

e

portadores

do

desenvolvimento. Apresentou em 2010 alguns dos piores índices sociais e
econômicos do país. Segundo dados do Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (PNUD), em 2010 o Maranhão teve o segundo pior Índice de
Desenvolvimento Humano (IDH) do país, com 0,639 de índice numa escala de 0 a 1,
em que quanto mais próximo de 1, melhor é a situação do estado. O pior índice foi o
de Alagoas, com 0,631. O melhor IDH do país, segundo o PNUD é o do Distrito
Federal (DF), que apresentou 0,824 de índice (PNUD, 2013).
Os dados do PNUD revelam uma realidade perversa em relação ao
desenvolvimento do estado. O IDH mostra que ao estado foi relegado a face cruel
do desenvolvimento baseado nos grandes empreendimentos. Essa alternativa de

145

desenvolvimento é debatida por Fernanda Cunha de Carvalho (2013), que expõe o
surgimento do termo subdesenvolvimento como sendo qualidade do país ou região
que não alcançou evolução. Sua análise expõe que o uso do termo desenvolvimento
se condicionou ao crescimento econômico como sua base. Como condição e peça
constituinte do ideal capitalista, como ela ressalta, o desenvolvimento é um objetivo
a ser alcançado, nesse sentido.
O IDH é o cruzamento de três elementos. O Maranhão ter apresentado o
segundo pior Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) do país quer
dizer que ao cruzar os dados da renda, saúde e educação obtém-se o valor 0,639.
Pode-se analisar os três elementos que compõem o IDHM do estado do Maranhão e
dessa maneira teremos a dimensão da longevidade como a que mais contribui para
o IDHM do estado, sendo esta de 0,757 no ano de 2010, seguida pela renda, com
índice 0,612 no mesmo ano, posteriormente vem a educação com índice de 0,562
(PNUD, 2013).
Apesar de o IDHM ter tido um crescimento 34,24% entre 2000 e 2010,
analisando-se outros indicadores sociais, como a mortalidade infantil, percebemos
que o Estado tem números que mostram que a política de desenvolvimento deixou à
população apenas o ônus social. A mortandade de crianças com menos de um ano
de idade, segundo a compilação feita pelo PNUD no ano de 2010 foi de 28 para
cada grupo de mil nascidos vivos. Comparando-se com o Brasil, que teve uma taxa
de 16,7 mortos para cada grupo de mil, esse valor é quase que o dobro. Para se ter
uma ideia da distância da situação do estado em relação à média do país, a meta
definida pelas Nações Unidas para o Brasil era de 17,9 óbitos no ano de 2015, ou
seja, em 2010 o Maranhão estava com mais de 10 mortes acima dessa meta. Outro
indicador social que mostra o distanciamento do estado para a média do país é o de
escolaridade da população adulta. O percentual da população adulta escolarizada
na UF em 2010 foi de 44,36%, enquanto que no país esse percentual nesse mesmo
ano era de 54, 92%.
Esses dois indicadores mostram que ao estado tem sido legado um
desenvolvimento aquém do que é disseminado com a instalação desses grandes
empreendimentos. Esses agentes estão relacionados com a rede multimodal de
transportes que associa transporte rodoviário, ferroviário e o complexo portuário do
Itaqui, na capital do estado, São Luís. Esse complexo sistema de transporte de
cargas serve ao escoamento da produção de soja que se expande, sobretudo no sul
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e leste do estado, à produção de eucalipto, que se espraia por várias regiões e à
produção mineral e siderúrgica.
Elena Steinhorst Damasceno e Horácio Antunes de Sant’Ana Júnior
(2013) escrevem sobre a “vocação industrial” para um dos espaços de instalação
desses grandes empreendimentos, a Zona Rural II do município de São Luís:
A existência de portos, estradas de rodagem e ferrovia e dos projetos e
ações com vistas à ampliação dessa rede infraestrutural tem sido acionada
por planejadores governamentais e organizações empresariais como um
dos principais argumentos para produzir a imagem de uma “vocação
industrial” para a Zona Rural II do município de São Luís. Essa imagem é
associada à perspectiva de sua importância para impulsionar o
“desenvolvimento” do Maranhão, o que a destinaria, então, a passar por
fortes mudanças nas suas formas de apropriação e uso. Assim, desde a
década de 1970, sucessivos governos estaduais e municipais buscam criar
instrumentos legais que alterem seu status de zona rural, convertendo-a em
zona indústria

Essa vocação é utilizada como argumento para a instalação de
infraestruturas logísticas na cidade de São Luís, em uma área que tem sido território
de intensos conflitos entre grandes empresas e a população local. Esses conflitos
têm reverberado com a resistência dessa população nas suas comunidades, mas
também com o deslocamento forçado dessas pessoas. Bartolomeu Rodrigues
Mendonça (2013, p. 01) associa os diversos tipos de deslocamento com os modos
de organização das sociedades “ditas modernas”. Ele faz uma análise de dois
grandes empreendimentos (Usina Termoelétrica Itaqui e a Refinaria Premium I da
Petrobrás35) instalados na ilha de São Luís – MA e no município de Bacabeira-MA
para analisar os deslocamentos de populações tradicionais causados por eles.
Nesse cenário, “nos processos de deslocamentos compulsórios, diversas mudanças
ocorrem nos modos de vida das famílias atingidas” (idem, p. 03). Assim, o processo
de

modernização

da

economia

maranhense

a

partir

da

retomada

do

desenvolvimento nos moldes dos grandes empreendimentos, como o mesmo autor
afirma: “projetos de infraestrutura planejados nos governos ditatoriais estão sendo
retomados, intensificados e novos projetos e programas são elaborados e
implementados, envolvendo agências governamentais e privadas” e que conta com
“os deslocamentos compulsórios de grupos sociais considerados entraves ao

35

A Refinaria Premium I teve sua obra cancelada no início do ano de 2015, após já ter sido feita a
terraplanagem do terreno de sua instalação, no município de Bacabeira-MA, vizinho a São Luís-MA.
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modelo de desenvolvimento adotado pelo Estado e corporações privadas” (idem, p.
03).
Não somente o deslocamento de pessoas, sobretudo das comunidades
historicamente sitiadas nas regiões de expansão desses empreendimentos, mas a
própria pobreza que se mistura com suas atividades, como exposto pelo retratado
em citação de “carvoeiro” na Dissertação de Mestrado de Fagno Soares (2012, p.
199):
aqui somos filhos do pó de ferro, a quem diga em tom de brincadeira, que
nos moradores não temos anemia, de tanto ferro que há em nossas mesas,
camas, guarda roupas, corpo e alma [...] Quando vou dormir tenho de tirar o
pó da cama, quando acordo tenho de tira o pó de mim. Respiramos pó e
comemos também, basta abrir a boca. E não é só o pó de ferro que está em
todo lugar, tem a fumaça das caeiras que o povo faz. Outro dia fui beber
água e senti na água o gosto do ferro. E por mais incrível que pareça dizem
os médicos que tanto ferro pode causar anemia, além dos outros problemas
aqui da comunidade. Tenho medo que meus filhos fiquem doentes

O “carvoeiro” expõe a preocupação com a quantidade de minério de ferro
na atividade que é obrigado a se empregar pelas condições de vida que lhe resta.
Ao mesmo tempo, ele mostra o trabalho de maneira precária, que é realizado por
sujeitos aliciados em várias partes do estado.
A expressão do trabalhador que atua em uma das muitas atividades das
cadeias de produção de empreendimentos ditos modernos no estado, destoa a partir
do que parece ser arcaico nesse discurso. Assim, as condições de saúde, o próprio
salário e o trabalho “bruto”, desprovido das tecnologias de ponta, às quais essas
atividades são comumente associadas. Na verdade, essa contradição se trata do
traço da modernidade que se instala no Maranhão. Essas condições de trabalho
podem também ser expressas pela comparação de salários médios no Brasil e
Maranhão no ano de 2013, onde houve uma diferença considerável, sobretudo nos
setores que são parte do projeto desenvolvimentista do Estado (Ver tabela 9).
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Tabela 9: Comparativo de remunerações médias, Brasil e Maranhão - 2013

IBGE Setor
1 - EXTR MINERAL
2 - IND TRANSF
3 - SERV IND UP
4 - CONSTR CIVIL
5 – COMERCIO
6 – SERVICOS
7 - ADM PUBLICA
8 – AGROPECUARIA
Total

Brasil
5.450,97
2.274,47
3.752,21
1.925,63
1.532,40
2.212,61
3.194,13
1.366,76
2.265,71

Maranhão
4.203,72
1.665,75
4.480,68
1.523,24
1.160,78
1.717,30
2.208,51
1.198,03
1.785,52

Fonte: RAIS/MTE (2015)

Por exemplo, a extração mineral teve uma diferença de remunerações
entre o que foi praticado no Maranhão e o que foi praticado em média no Brasil de
mais de 29% em 2015, segundo dados da RAIS/MTE. A indústria de transformação
também apresentou uma grande diferença, com mais de 36% de diferença na média
das remunerações. E a construção civil teve em torno de 26% no valor das
remunerações (MTE, 2015). Esses valores expressam uma diferença significativa,
em que podemos perceber que os salários praticados no estado estão abaixo da
média nacional. Isso pode ser um indicativo de que os postos de trabalho nessas
atividades ou são ocupados por trabalhadores menos qualificados ou mesmo, que
os postos em questão se referem a atividades dentro de cada setor com menor
remuneração.
Se a essa comparação for adicionada o município de Açailândia (Ver
tabela 10), que apresentou nos últimos anos um grande crescimento econômico
gerado pelo incremento de atividades extrativas minerais e na indústria de
siderurgia, teremos os dados assim:
Tabela 10: Remunerações médias, Açailândia/MA - 2013

Setores IBGE
IBGE Setor
1 - EXTR MINERAL
2 - IND TRANSF
3 - SERV IND UP
4 - CONSTR CIVIL
5 – COMERCIO
6 – SERVICOS
7 - ADM PUBLICA
8 – AGROPECUARIA
Total
Fonte: RAIS/MTE (2015)

Masculino
750,00
1.928,96
4.084,05
1.227,46
1.177,26
1.606,53
1.904,19
1.082,76
1.524,68

Feminino
750,00
1.243,47
1.513,50
1.573,20
1.081,08
1.163,14
1.753,72
902,18
1.396,64

Total
750,00
1.843,17
3.906,77
1.247,20
1.134,62
1.507,98
1.797,21
1.072,28
1.486,40
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A diferença de remuneração praticada no município de Açailândia em
relação ao Maranhão chegou a ser absurda, sendo de mais de 460% no setor de
extração mineral no ano de 2015. Em relação ao Brasil, a diferença foi de mais de
626% na remuneração média. No setor classificado pelo IBGE como sendo da
construção civil, a diferença média de remunerações entre o município e o
Maranhão é de mais de 22% e em relação ao Brasil chega a ser de mais de 54%. A
diferença de remuneração média no setor de indústrias de transformação em
relação ao Brasil foi de mais de 23% (MTE, 2015). Essa diferença também pode ter
sido ocasionada pelas atividades mantidas no município por setor. Por exemplo, a
produção de ferro-gusa nas siderúrgicas do município ou a produção de carvão
vegetal nas carvoarias, onde o “carvoeiro” foi resgatado de trabalho escravo
contemporâneo, são atividades que têm salários médios muito baixos.
A tabela 11 a seguir se refere às ocupações com maior estoque no
município de Açailândia:
Tabela 11: Ocupações com maiores estoques e remunerações médias, Açailândia/MA - 2013

Ocupações com Maiores Estoques
Ocupação
Remuneração
Média Masculino
ASSISTENTE
2.816,50
ADMINISTRATIVO
VENDEDOR DE
1.136,88
COMERCIO
VAREJISTA
AUXILIAR DE
1.374,56
ESCRITÓRIO. EM
GERAL
PROFESSOR DE
1.544,01
NÍVEL MÉDIO NO
ENSINO
FUNDAMENTAL
SERVENTE DE
826,27
OBRAS

Remuneração
Média Feminino
2.537,38

Remuneração
Média Total
2.642,36

971,67

1.046,82

1.183,28

1.256,77

1.609,54

1.595,84

769,65

822,80

Fonte: RAIS/MTE (2015)

As ocupações com maiores estoques foram as de baixo escalão e com
remuneração baixa em relação à média do próprio município. Assim, nos parece que
para o Estado do Maranhão, as atividades dos setores modernos da economia que
se instalam foram as de menor remuneração, tendo impactos negativos na renda da
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população local, com a destruição das formas de produção tradicional e significando
apenas melhorias no poder de compra de parcela pequena da população,
geralmente cargos administrativos ocupados por pessoas de fora do estado.
O reflexo sobre a economia maranhense da implantação desses grandes
empreendimentos, mas que destinam ao espaço do estado as ocupações
subalternas, pode ser visualizada com os números de renda per capita no estado. A
renda per capita do Maranhão no segundo trimestre de 2015 foi de apenas R$
461,00, a menor do país que teve média de R$ 1.052,00. Sendo assim, o Estado
deteve uma renda per capita menor que a metade da média do país. O município de
Açailândia, em 2014, deteve a renda per capita de R$ 438,56 e ocupava a posição
de número 2.973 no ranking das cidades brasileiras segundo compilação do portal
Terra36. Os dados do mesmo site indicam que nesse mesmo ano, o Maranhão tinha
4 entre os 10 piores municípios e 50 dos 100 piores rendimentos per capita do país,
tendo inclusive o pior município, Água Doce do Maranhão que apresentou nesse ano
a renda per capita de R$ 172,55. Assim, a situação precária da população
maranhense em alguns municípios passa a ser notícia nacional, como é o caso de
uma série de reportagens exibidas pelo Canal Record de televisão37.
A distribuição de programas sociais aparece como uma saída para o
drama de algumas famílias e como alternativa à situação da renda no estado. No
Maranhão, o total de famílias inscritas no Cadastro Único do programa Bolsa Família
do governo Federal chegava 1.473.758 em junho de 2015 (MDS, 2015). O total de
empregos formais no ano de 2013, segundo dados da CAGED/MTE era de 721.490
(RAIS/MTE, 2013). Apesar do desencontro em relação a datas e dados fazer com
que o cruzamento dessas duas informações não seja tão precisa, dá para visualizar
o panorama do estado, em que a quantidade de empregos formais é a metade de
bolsas de programas de transferência de renda.
Esses números aparecem inicialmente de maneira fria, mas contrastados
com depoimentos de trabalhadores que migraram do estado para outras regiões em
busca de colocação no mercado de trabalho é temperado com a experiência dos

36

Portal
Terra:
“Renda
per
capita
de
todas
as
cidades”.
Disponível
em:
http://economia.terra.com.br/infograficos/renda/; Acesso em: 03/09/2015.
37
Portal R7: “Extrema pobreza: equipe do RRI relata experiência com famílias no Maranhão”;
Disponível em: http://noticias.r7.com/reporter-record-investigacao/videos/extrema-pobreza-equipe-dorri-relata-experiencia-com-familias-no-maranhao-24032015; Acesso em: 03/09/2015.
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sujeitos, as vezes, com toques de drama e crueldade. Um dos trabalhadores
entrevistados no município de Esperantinópolis-MA afirma que:
A primeira vez que eu fui pra São Paulo, eu sai por falta de dinheiro. Bom
Principio [povoado de Esperantinópolis], aqui só o sustento né?!.. Ganha
uma diarinha, mas também tem que trabalhar na roça pra sustentar a casa,
ai eu era solteiro. No caso, eu fui pra São Paulo porque... pra tentar
melhorar a minha vida financeira e a da minha família no caso, minha mãe e
meu pai (INFORMANTE L, 2014)

A sua fala expressa a tentativa de saída de uma condição de vida a partir
de estratégias de se movimentar pelo espaço para outras regiões. Ao retornar e
voltar a migrar pela segunda vez, o informante continua dizendo:
[...] cheguei aqui, namorei, engravidei a mulher, aí quando foi na hora do
‘pega pra capá’, minha mulher teve neném, eu tive que sair no mundo de
novo. Retornei pra cidade de Campinas [São Paulo] de novo. Lá eu
trabalhei como ajudante de carpinteiro, já em outra firma pra sustentar a
mulher com a criança. Aí, lá passei fome... trabalhei lá e com o acerto que
teve eu comprei uma casinha no Bom Princípio [...] (INFORMANTE L, 2014)

A trajetória do camponês que sai do seu local de origem, deixa sua
família, as vezes recém-formada, às vezes com muitos filhos, para encontrar uma
situação que lhe permita enviar dinheiro até para “comprar o enxoval da criança, as
roupinhas, é isso...” (INFORMANTE L, 2014). Como afirma o camponês que saiu do
município de Pindaré e foi resgatado de trabalho escravo contemporâneo no
município de Santa Luzia, o jeito é “buscar o dinheiro, a condição. Eu tenho dois
filhinho, um de 7 ano, um de 3, indo pro coleginho... Tem que ajeitar a roupa pros
bichinho. Rapaz, pra roubar vai morrer, o jeito é trabalhar, meu filho” (INFORMANTE
M, Morador da Zona Rural de Santa Luzia. Entrevista Concedida em 22/09/2014).
Quando João do Vale canta na “Sina do Caboclo”: “Eu sou um pobre caboclo/Ganho
a vida na enxada/O que eu colho é dividido/Com quem não planta nada”, ele retrata
a vida compartilhada de uma grande parte dos trabalhadores rurais do estado.
Situação que é vivenciada pelo Informante de Esperantinópolis e pelo Informante de
Pindaré. Todos os dois têm histórias de vida em comum, que vivenciaram situações
de carência no seu município de origem.
Associado aos dados de renda e trabalho, podemos somar os que se
referem à educação do estado. Segundo dados da Pesquisa Nacional por
Amostragem de Domicílio (PNAD), o número médio de anos de estudo das pessoas
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de 10 anos ou mais de idade no Maranhão era de 5,2 no ano de 2006, enquanto que
no Brasil, a média era de 6,8 anos de estudo em média. Se desagregarmos os
valores entre a população urbana e rural as diferenças são mais marcantes. No
Brasil, os valores para a população urbana era de 7,3 anos e 4,2 anos para a rural.
Já no Maranhão, os valores eram de 6,1 e 3,3 anos em média, respectivamente
(PNAD/IBGE, 2007). Esses dados mostram que a população do estado está longe
dos padrões médios de escolaridade do restante do país.
O legado do desenvolvimento no Maranhão se reflete nesses dados. A
política de desenvolvimento praticada pelo estado nas últimas décadas e que vincula
com os grandes empreendimentos, tem repercutido negativamente na vida do
maranhense em vários aspectos. O não acesso a recursos naturais, meios de
produção, bens sociais e infraestruturas de serviços, como escolas e postos de
saúde, tem dado à população maranhense, condições de vida precárias e tem
depredado a economia familiar que permanece na agricultura do estado, gerando
ainda mais pobreza.
Enquanto a economia da soja tem como consequências o não acesso às
terras do sul do estado por parte dos grupos camponeses, as plantações de
eucalipto são responsáveis por acabar com a biodiversidade das regiões de floresta
amazônica por onde avança. Da mesma maneira, a mineração e o turismo
predatório tem trazido ônus para as populações locais no estado.

4.2 Entre ficar e partir: Migração e vulnerabilidade para o aliciamento

Apesar de parecer simples a explicação de que o migrante sai de seu
local de origem por necessidades econômicas, que buscam nas regiões de destino
uma colocação no mercado de trabalho, as experiências particulares mostram uma
rede mais complexa de fatores. Essa rede pode ter referência na estrutura familiar,
na moral patriarcal estabelecida e que impõe ao homem que constitui família ter o
dever de prover a sua casa ou ainda a busca pela ruptura de uma cultura
conservadora e familiar que se reproduz com força em algumas comunidades rurais.
Dados de outros pesquisadores mostram que há uma grande quantidade
de migrantes entre as faixas 20 a 24 anos ou 25 a 29 anos. Segundo dados
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coletados no município de Timbiras - MA38 por Marcelo Sampaio Carneiro (2013),
aproximadamente 60% de trabalhadores estão dentro dessas duas faixas etárias,
mostrando que os migrantes são relativamente jovens nesse município. Outro dado
importante da pesquisa realizada por este autor é o lugar de destino, sendo
apresentados os Estados de Goiás (31,18%) e São Paulo (30%) como os destinos
mais visados.
A motivação dos trabalhadores entrevistados por Carneiro (2013) vai
desde a busca por trabalho, até a falta de opção dos trabalhadores que chegavam
em Timbiras e não tinham residência própria, morando de favor em casas de
parentes. Apesar de ser um fator que se repete, não só nesse município, mas
também em outros do estado, ele também concorre com outros condicionantes,
como por exemplo, a procura por tratamentos de saúde.
As cidades que atraem nem sempre se repetem e nem o ramo da
atividade que o trabalhador escolheu como destino. Como na fala do Informante E1,
camponês de 28 anos morador da zona rural de Esperantinópolis. Segundo ele:
Viajei pela primeira vez para minas gerais com 18 anos, cidade chamada
Carmo do Paranaíba. Meu trabalho lá era café, colher café... Isso foi
primeira vez, a segunda vez fui pra São Paulo trabalhar com construção
civil. Aí a terceira vez pra Minas Gerais de novo, essa terceira vez foi café
novamente. Quarta minas de novo, cidade diferente Perdizes lá já era
cebola, alho, cenoura, tudo isso a gente trabalhava. A última vez que eu sai
foi agora pra Goiânia, construção civil também (INFORMANTE E1, Morador
de Esperantinópolis. Entrevista concedida em 14/09/2014).

Muitas vezes, essas saídas estão associadas com a constituição de
família. Um dos informantes, camponês de 33 anos, morador da zona rural de
Esperantinópolis afirma assim: “depois que eu casei sai com 18 anos pra Minas eu
fui umas três ou quatro vezes” (INFORMANTE E6, Morador de Esperantinópolis.
Entrevista concedida em 14/09/2014). Outro informante, com 24 anos de idade,
também camponês e morador da zona rural desse município, em seu relato mostra a
mudança da migração feita quando este era solteiro e depois quando se casou. Na
primeira vez que migrou, ainda solteiro, foi para São Paulo “eu fui pra São Paulo
porque pra tentar melhorar a minha vida financeira e a da minha família no caso,
minha mãe e meu pai” (INFORMANTE E8, Morador de Esperantinópolis. Entrevista
concedida em 14/09/2014).

38

Município maranhense localizado na Mesorregião Leste do Maranhão, mais especificamente na
microrregião de Codó à 316 km da capital, São Luís.
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De fato, os condicionantes da saída desses trabalhadores de seus
lugares de origem, apresentados nos relatos como a falta de oportunidades, tem
relação com a limitação de acesso aos meios de produção. O mesmo informante diz
assim: “Ganha uma diarinha mas também tem que trabalhar na roça pra sustentar a
casa”. Outro informante, morador da zona rural de Esperantinópolis e com 42 anos
diz assim quando perguntado sobre a posse de um lote que pudesse produzir no
seu povoado: “Tem não, tem não! Tem leis pra ter, tem uns ai que tem, mas o raio
tendo lei, mas nunca deu pra mim não, acho que o povo mais burro, a pessoa que
tem mais vontade é aquela que não consegue” (INFORMANTE E4, Morador de
Esperantinópolis. Entrevista concedida em 14/09/2014).
O acesso ao recurso natural terra, na verdade, aparece como um
empecilho para a reprodução familiar dos camponeses, sobretudo, como nos
relatos, no que diz respeito a manutenção das famílias. Segundo Marcelo Carneiro
(2013, p. 167), essa limitação está relacionada com uma estrutura agrária arcaica e
um mercado de trabalho limitado. Dessa maneira, “a natureza da estrutura de
distribuição da posse e propriedade da terra e a dimensão restrita de oportunidades
de emprego no mercado de trabalho local”. Alguns dos informantes relatam que
mesmo com um lote de terras, a saída é necessária, “já que no lote eu trabalho, mas
não tira nosso sustento” (INFORMANTE E8, 2015). A terra pequena, que muitas
vezes serve à primeira geração, porém se torna insuficiente para as gerações
seguintes. Assim, os mais jovens são obrigados a migrar, seja para conseguirem
alguma ocupação para seu sustento, seja ao formarem família e têm que lidar com o
sustento dos filhos.
O que José de Ribamar Sá Silva faz quando traz o campo a partir de duas
perspectivas da expansão do capitalismo, em que uma primeira se refere ao campo
como “lugar do atraso” e a segunda como o campo enquanto o “lugar do progresso”
pode nos mostrar um caminho aqui, já que mostra duas espacialidades do campo
brasileiro na atualidade. O campo como atrasado é referido ao espaço de origem
desses trabalhadores, sendo associado às suas condições de acesso aos meios de
produção, mas sobretudo às “oportunidades”. O que tem relação com a saída de
trabalhadores dessas regiões em busca do que lhes é apresentado como o ideal de
cidade, uma “pseudosupremacia da vida urbana” (SILVA, 2012, p. 16). Ao mesmo
tempo, o avanço do agronegócio no campo brasileiro traz uma segunda perspectiva
de campo e que se associa à indústria e o surgimento e desenvolvimento de cidades
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médias e outros pontos no território brasileiro que se integram a hierarquia urbana
do país com uma nova função, sendo o destino desses migrantes.
O processo de deslocamentos de sujeitos do campo ganha diferentes
conotações. São sujeitos que saem das suas localidades de origem, que são
tratados aqui como trabalhadores rurais, mas que as vezes saem das zonas urbanas
das pequenas cidades. Muitas vezes, suas histórias de vida são marcadas com
outros deslocamentos de comunidades para essas zonas rurais, fazendo com que
eles se auto identifiquem como trabalhadores rurais. Migram para disputar vagas de
emprego principalmente nas regiões de fronteira da moderna agricultura, nas
agroindústrias também relacionadas, muitas vezes, à moderna agricultura, também
na construção civil e secundariamente em outras atividades.
Esses trabalhadores muitas vezes têm sido impelidos ao deslocamento
por perderem o acesso de alguma maneira a seus territórios. Assim, o espaço da
produção da sua identidade, da reprodução de sua sobrevivência são retirados de
suas possibilidades enquanto agentes sociais de produção do espaço. Assim, as
palavras de Horácio Antunes de Sant’Ana Júnior e Karla Suzy Andrade Pitombeira
(2011, p.128) são explicativas:
Existe uma tendência geral, verificada nesses processos, de que os grupos
sociais com menor poder de decisão sofram mais diretamente com as
possibilidades de cerceamento do acesso a territórios tradicionalmente
utilizados como fonte de sobrevivência, estando sujeitos mais diretamente a
deslocamentos compulsórios e/ou impedimentos de realização de
atividades produtivas e de manutenção familiar.

Essas condições de acesso acabam conferindo ao campo uma ideia de
limitadora de sonhos. O sonho enquanto perspectiva de vida. O informante E6,
camponês de 33 anos e morador da zona rural de Esperantinópolis quando
perguntado dos motivos que tinham feito sair do seu povoado, ele afirma assim: “O
motivo da pessoa sair daqui, acho que todo mundo sabe, todo mundo tem um
sonho, pra realizar e aqui fica mais difícil de a gente realizar, aí o motivo de eu sair
de casa foi justamente pra isso, pra procurar o melhor...” (INFORMANTE E6,
Morador de Esperantinópolis. Entrevista concedida em 14/09/2014).
A falta de perspectivas da população pobre, que não tem acesso a
trabalho ou a produção, por uma limitação aos meios de produção e aos territórios
têm ocasionado num panorama de saída que se naturaliza. A pobreza é geralmente
associada aos deslocamentos de trabalhadores para outras regiões do país, como o
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informante JL de Açailândia afirma: “A minha mãe é pobre, ela não tem o que me dá
meu pai quando separou da minha mãe nós era quase todo mundo de menor lá em
casa, ai eu parei de estudar e ganhei o mundo comecei a andar” (INFORMANTE JL,
Morador de Açailândia. Entrevista concedida em 19/05/2015).
A grande quantidade de trabalhadores que migram acaba por diminuir o
salário nas regiões de destino, segundo os informantes. Um dos relatos, do
informante denominado EA1, camponês de 22 anos, que atuava como atendente de
farmácia em Esperantinópolis no período do trabalho de campo, diz que “Antes era
melhor, a procura era pouca, hoje tá muita... é por isso... A procura é tão grande que
o salário lá eles colocam também pra baixo...” (INFORMANTE EA1, Morador de
Esperantinópolis. Entrevista concedida em 15/09/2014). Esse informante expressa
bem o movimento do camponês que sai de seu povoado para procurar colocação no
mercado de trabalho em cidades situadas na fronteira de expansão capitalista. Ele
retrata a transformação do camponês em trabalhador rural nessas regiões. Ao
conseguir uma ocupação no seu município, mesmo com baixa remuneração e na
zona urbana, ele acaba por optar em não mais se deslocar.
Alguns dos trabalhadores que conseguem ocupações em seus lugares de
origem, dizem preferir o trabalho em outras regiões, sobretudo pela diferença
salarial. Porém, isso é relatado principalmente pelos informantes que vão trabalhar
em atividades urbanas, pois os que vão para atividades rurais, de baixa
remuneração ou que exijam um dispêndio grande de força, tem receios em retornar.
Como por exemplo o Informante E8 que quando perguntado se retornaria a fazer
viagens para fora do estado, diz que não, apenas se fosse um “cargo sério”, se
referindo a cargos com maior salário e com menos dispêndio de força. Outro
empecilho à não ida desses trabalhadores ou o seu retorno para trabalharem em
outras regiões é a própria família, que muitas vezes prefere que os trabalhadores
fiquem, como no caso do Informante ER, camponês que atua como contratado da
prefeitura de Esperantinópolis, mas que constantemente viaja para fora. Segundo
ele, todas as vezes que ele viajou, sua família pedia para ele não o fazer: “Minha vó
insistiu pra eu não ir mais, aí eu fiquei por aqui mesmo” (INFORMANTE ER, Morador
de Esperantinópolis. Entrevista concedida em 15/09/2014). Ou o Informante E8 que
cita da saudade da família: “tem a questão da saudade a gente sente muita
saudade”.
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Na sua entrevista, o informante EA1 diz que foi duas vezes para o Mato
Grosso, mas que na atual situação que estava, com um emprego na cidade de
origem, ele não retornaria mais, mesmo que o salário fosse mais elevado fora do
município. Segundo ele, estar no seu município de origem tem como vantagem “tá
perto da família, entendeu? Tá perto da família, ganha um pouco menos, mas
também a despesa é menor, é mais em conta”.
Isso deixa outro elemento importante para se pensar os deslocamentos.
O desejo de ficar, mesmo com baixos salários ou com suas perspectivas de vida
limitadas, muitos afirmam do seu desejo de permanecer no município de origem,
mas que esse desejo muitas vezes não pode ser cumprido pelas obrigações
familiares de manutenção dos filhos e da casa. Ainda tendo como motivadores a
necessidade de buscar novas oportunidades, principalmente os solteiros.
A necessidade de sair em conjunto com a falta de oportunidades,
encontra um aliado no movimento de trabalhadores dessas regiões que é a forma de
atuação do Estado, sobretudo os governos municipais. Nos municípios que
realizamos

trabalho

de

campo39,

nenhum

tem

sequer

qualquer

tipo

de

acompanhamento dos trabalhadores que saem e nem dos trabalhadores que
retornam ou que são resgatados em outras regiões do país ou do estado em
situação análoga à escravidão. Em todos esses municípios, os gestores públicos
não dispõem de dados e nenhum programa ou projeto mantido pelo município.
Ficando a cargo dos boatos que rodam a cidade que a prefeitura tome conhecimento
de algum caso, sem necessariamente realizar alguma ação. Como um dos
secretários municipais de Esperantinópolis afirma: “Na verdade, eu não tenho dados
oficiais, o que é notório é o que a gente vê, é a família, principalmente os homens
que estão rotineiramente saindo em busca de outras regiões do país”
(INFORMANTE

EMA,

Secretário

municipal

de

Esperantinópolis.

Entrevista

concedida em 15/09/2014).
Da mesma maneira que tomam conhecimento dos processos de
deslocamentos de trabalhadores a partir de boatos, esses mesmos gestores criam
hipóteses acerca dos motivos que fazem com que os trabalhadores migrem para
outras regiões, assim o faz o mesmo secretário: “É emprego, o nosso município não

39

O trabalho de campo que contou com visitas a órgãos municipais da prefeitura foi realizado em:
Açailândia, no Oeste do Estado; Esperantinópolis, Pedreiras, na região do Médio Mearim, Centro do
Estado; Peritoró, Coroatá e Codó na microrregião de Codó, no Leste maranhense.
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oferece emprego pra esse pessoal, qual a renda do município? É a Prefeitura. Se
você tiver trabalhando na Prefeitura você tem um emprego ou o comércio, mas o
comércio é pequeno”. Além disso, mostram o comprometimento de seu papel à
frente da gestão com a coisa pública quando percebem que esse deslocamento se
dá com condicionantes como a educação e sua perspectiva de papel do Estado em
relação às migrações. Para parte dos gestores, o “pessoal que não tem estudo” tem
como única solução migrar para outras regiões. Esse movimento é tido como
positivo para o município, já que os trabalhadores, ao retornarem, trazem consigo
dinheiro que será gasto no comércio municipal. Esse deslocamento é bom, também,
pois, na visão do gestor, “a nossa região aqui não é propícia à agricultura”, que
segundo ele, produtos como macaxeira e mandioca “não agrega valor”. Sendo
assim, “o jovem naturalmente evoluído tem que procurar outro lugar”.
Em clara postura limitada, preconceituosa em relação aos grupos
camponeses, dualista, os gestores mostram despreparo para lidar com questões
referentes à agricultura. De outra maneira, podemos pensar que esse tipo de
reflexão que o gestor tem em relação aos produtos da agricultura familiar se
relaciona com a perspectiva do campo atrasado que se reproduz a partir da pobreza
e do progresso no campo no novo mundo rural, associado ao agronegócio, que Silva
(2012) faz e que citamos anteriormente. O gestor assim expõe: “o nosso solo é
pobre, ele não tem como desenvolver essa cultura de industrializar”, como se a
cultura do agronegócio, mecanizada, industrializada pudesse trazer de fato o
desenvolvimento. Ele continua dizendo: “ele só é apropriado pra milho, feijão e
mandioca da agricultura, esse é o nosso problema”. A agricultura familiar é
associada ao atraso, à pobreza no município.
Apesar de reconhecerem alguns dos problemas associados à migração,
como a desestruturação das famílias dos migrantes, o deslocamento de
trabalhadores não merece atenção da prefeitura, porque para eles, “é algo também
que vem até satisfazer o município, por que o que nós não podemos oferecer de
certa forma eles trazem pra cá pro município”. Esse problema, de poucas
oportunidades no município, para os gestores, é consequência da pequena
arrecadação de municípios pequenos, “e não produz nada, não tem tributos, não
tem impostos, não tem cobrança” (INFORMANTE EMA, 2014).
Quando nas entrevistas é citado o trabalho escravo, os gestores com
experiências mais próximas de sindicatos, mostram certa sensibilidade, mas, como
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eles mesmo expressam, vem mais do trabalho realizado nos sindicatos do que
propriamente o trabalho da prefeitura. O informante EAR, funcionário contratado da
secretaria de agricultura do município de Esperantinópolis, ex-diretor sindical, ao ser
questionado sobre o que o município realiza em relação à saída de trabalhadores
para buscarem empregos em outras regiões do país, ele afirma que “nossa
preocupação maior é com o transporte pro outros interiores do Estado e acaba
fazendo trabalho escravo” (INFORMANTE EAR, Funcionário Secretaria de
Agricultura. Entrevista concedida em 15/09/2014). Mas, quando questionado sobre
um suposto caso de trabalho escravo que teria envolvido alguns trabalhadores
migrantes do município, o mesmo informante minimiza o problema dizendo: “Eles
fizeram uma bagunça aqui, nunca tinha tido essas coisas. É um caso mínimo, por
que no final de semana o normal é o movimento numa rodoviária dessas”.
Talvez,

esse

descaso

com

os

casos

de

trabalho

escravo

e,

principalmente, com a posição de destaque que o estado tem em exportar mão de
obra para o trabalho escravo no país, faça com que situações de vulnerabilidade
sejam tidas como naturais nos trabalhadores que migram. A falta de empregos e de
estudos, pode estar relacionado com a vulnerabilidade dos trabalhadores pobres
que migram em relação ao trabalho escravo. O informante AJL, camponês de
Açailândia – MA, com 26 anos e resgatado de trabalho escravo no município de
Santa Luzia, assim diz sobre o porquê ele foi escravizado: “Logo um é porque eu
não tive estudo né, isso que eu tenho a dizer eu não tive estudo e eu tive que
encarar as consequências né?” (INFORMANTE AJL, Morador de Açailândia.
Entrevista concedida em 19/05/2015). O que o trabalhador diz ser uma
consequência de não ter estudado, ou seja, o trabalho escravo, parece que é
naturalizado por ele. Isso é feito de forma geral, assim, o discurso de que o
dispêndio de força no trabalho e o trabalho manual como consequência de as
pessoas não estudarem se torna um argumento naturalizado. O livro didático faz
isso, a televisão faz isso, a escola faz isso. Ela cria a expectativa de que o estudo
faça com que o sujeito se torne um consumidor, criando os ideais de vida perfeita,
como por exemplo, o trabalho em um escritório, um carro na garagem, a esposa que
cozinha esperando o indivíduo retornar para casa e mais dois filhos que estudam em
uma grande escola. O avesso disso é o ideal de vida que se leva quando não se
estuda. O problema desse tipo de relação causa-consequência é que não se faz
uma reflexão que leve a pensar que não se trata de uma relação entre estudo-
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trabalho manual, mas sim, entre necessidades do modo de produção e trabalho
manual. Até a separação dentro do sistema produtivo entre o trabalho manual e o
trabalho intelectual40 se dá no seio do modo de produção. Essa distinção se dá
dentro do processo de alienação do trabalho que está atrelado à produção de capital
como necessário.
Em conjunto com as experiências pessoais e suas várias peculiaridades,
a estrutura social pode nos dar um leque amplo do quadro de vulnerabilidade dos
camponeses maranhenses que migram para buscar se inserir no mercado de
trabalho em outras regiões. A estrutura fundiária das regiões de origem, a limitação
de acesso a recursos naturais e à terra, tem feito parte desse leque. Já, as
condições de acesso à educação e à educação de qualidade se associam com a
pobreza na criação de um exército de reserva para as atividades capitalistas, que
faz com que o camponês transformado em trabalhador rural migrante disposto a
aceitar toda a espécie de trabalho e qualquer salário.
Ficar envolve a condição de acesso à produção ou um emprego que
satisfaça as necessidades do indivíduo, além da facilidade de estar próximo à família
e a saudade. Partir se envolve com a falta disso, numa estreita articulação com a
sobrevivência e a subsistência da família. Mas também, partir ou ficar envolvem a
reprodução do modo de produção do capital, que tem criado as condições de
mobilização da força de trabalho a partir das estruturas de produção de pobreza.
O movimento migratório que é impulsionado pelas condições de pobreza
dos migrantes pode também ser analisado a partir do que esse processo apresenta
de vulnerabilidade social. Os dados de pobreza e exclusão social que o Maranhão
tem podem ser sintetizados como um amplo quadro de vulnerabilidade que esses
trabalhadores se enquadram, que se reflete na necessidade de sair do seu lugar de
origem e encontrar melhores condições em outras regiões. Em publicação do IPEA,
o termo vulnerabilidade social é definido como ao acesso, à ausência ou influência
de elementos de três dimensões: Infraestrutura Urbana, Capital Humano e Renda e
Trabalho (IPEA, 2015).
O cruzamento de 15 elementos distribuídos nessas três dimensões deu
origem ao que o Instituto chamou de Índice de Vulnerabilidade Social (IDV), sendo
que o país alcançaria o índice de 0,326, situando-o na faixa de média
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Esse tema é aprofundado com Gramsci (1982).
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vulnerabilidade social. O Estado do Maranhão alcança o IDV de 0,521, sendo a
unidade da federação com o pior índice. A melhor situação é do Estado de Santa
Catarina com IDV de 0,190. O pior município do estado em relação ao IDV é
Fernando Falcão com um IDV de 0,784 e o melhor, o município de Imperatriz com
0,252

de

índice.

Açailândia,

município

do

“carvoeiro”,

informante

citado

anteriormente, tem IDV de 0,387. O município de Esperantinópolis, origem de
informante anteriormente citado tem 0,543 e Pindaré, também origem de trabalhador
migrante, tem IDV de 0,534.
Como afirma Rosane Janczura (2012, p. 02) “a vulnerabilidade refere-se
aos indivíduos e às suas suscetibilidades ou predisposições a respostas ou
consequências negativas”, sendo assim, mensurar esse conceito é meramente um
exercício de tentar se situar diante de vários fatores que podemos associar com o
que consideramos de “consequências negativas”. O conceito clássico, exposto por
Yunes e Szymanski (2001) de vulnerabilidade denota que é uma sensibilidade à
degradação de funcionamento diante do estresse. Esse entendimento mecânico do
termo faz com que os significados para os personagens sociais da história sejam
coadjuvantes. Assim, a tendência é colocar todos os sujeitos que vivem essas
condições e pensá-los como determinados pelos números que os cercam.
Entendemos que o termo vulnerabilidade, bem como a tentativa de tornálo mensurável a partir de um índice criado sob o cruzamento de vários elementos
deve ser usado com o cuidado que se deve ter ao tratar de agrupamentos sociais
em que não é uma consciência universal e determinada que orienta o curso do
grupo, mas uma série de consciências pessoais, que estão submetidas a uma
estrutura social, mas que não são consequências unilaterais.
Operamos da mesma forma que Oliveira (1995b, p. 18), que entende que
a vulnerabilidade dos grupos sociais somente poderá ser suprimida com a
passagem da noção de carências sociais para o campo dos direitos sociais. Porém,
isso esbarra no contexto de inserção desses sujeitos, no amplo leque de
desenvolvimento do modo de produção do capital, onde direitos sociais são artigos
descartáveis de acordo com a demanda de acumulação. Basta ver a história recente
da economia brasileira de inserção na economia globalizada, na qual vários direitos
sociais adquiridos, sobretudo, com lutas sociais no século XX foram gradativamente
abolidos e substituídos por situações de precarização, principalmente em relação
aos direitos trabalhistas.

162

4.3 Maranhão, lugar do trabalho escravo: subalternidade e exploração da mão de
obra
O Estado do Maranhão atualmente se destaca em relação ao uso de mão
de obra escrava. Sobretudo, como um grande exportador de mão de obra que é
aliciada para trabalho escravo contemporâneo, em que é utilizada nas mais diversas
atividades, tanto das zonas urbanas como rurais. A condição de estado exportador
está diretamente associada à situação dos trabalhadores que migram para outras
regiões, em que a limitação ao acesso aos recursos naturais e de produção são uma
marca característica.
A formação educacional insuficiente e precária, a falta de formação
profissional e técnica incidem diretamente nos postos de trabalho que estes
migrantes ocupam. A conjuntura de acesso a trabalho e renda, bem como de acesso
aos meios de produção nos seus lugares de origem e as condições de sobrevivência
e de reproduções debilitadas têm relação com a precariedade dos postos de
trabalho que esses migrantes aceitam.
A busca por um lugar que lhes garanta acesso a uma boa renda,
principalmente, acaba por direcionar fluxos migratórios para regiões do país que
representam o acesso fácil ao emprego, principal elemento associado à melhoria na
qualidade de vida dessa população migrante. Porém, isso não indica que esse
acesso ao trabalho queira dizer que estes migrantes tenham acesso a direitos
trabalhistas por completo, ou mesmo, condições de trabalho condizentes com as leis
trabalhistas no país.
Num estudo acerca do trabalho escravo no município de Codó-MA, Flávia
de Almeida Moura (2009) se refere às condições dos trabalhadores que foram
resgatados

de

situações

de

escravidão

contemporânea.

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
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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, não podemos imaginar a
racionalidade somente como linearidade e, sim, considerar a condição material
existente em conjunto com outros fatores. As limitações de acesso dadas pelas
condições locais de distribuição de renda e de acesso aos meios de produção e de
reprodução se tornam imperativos para as condições de trabalho em que são
submetidos e analisar essas condições é importante, mas é preciso também ir além
e buscar o conjunto de desejos individuais, sonhos diversos, construções culturais,
situações familiares. Todos esses elementos nos fazem crer que a dinâmica de
migração detém uma complexidade ímpar.
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 para garantir a
mão de obra quase gratuita, ou ainda, a condição de objeto particular que a força de
trabalho alcança. Dessa forma, cada vez mais se percebe a participação do trabalho
escravo contemporâneo na forma do modo de produção capitalista no Brasil e em
sua modernização, e a função que o estado tem na produção espacial da economia
brasileira.
As denúncias dessa prática no Brasil mostram que os trabalhadores
aliciados são objetos negociáveis, que podem ser manejados como coisas. Os
trabalhadores recrutados e aliciados para o trabalho escravo são mantidos como
ferramentas, objetos, sem nenhuma condição de vida e 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 ventilação41, verdadeiros depósitos.
Essas

denúncias

demonstram

as

condições

precárias

que

os

empregadores impõem aos trabalhadores. Porém, nas suas defesas argumentam
que se trata de um erro jurídico, já que se referia de uma ação trabalhista e não
41

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-decafe-de-caratingamg-por-trabalho-escravo/
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penal, como a que enquadra o trabalho escravo contemporâneo. Exemplo é o que
ocorreu no caso em que o MPF moveu ação contra a Associação Desportiva Rural
por manter pessoas em condições análogas ao trabalho escravo no período de
funcionamento do empreendimento. Na denúncia, constava que os trabalhadores
não possuíam Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) assinada ou
qualquer outro documento de vínculo empregatício, bem como, não havia descanso
semanal, ficavam disponíveis ao trabalho à qualquer hora, eram submetidos à
sobrecarga de trabalho e excesso de jornada, não possuíam equipamentos de
proteção, alojamento insalubre, minúsculo, sem ventilação, sem instalações
sanitárias adequadas, com alimentação exposta, além de outras irregularidades42.
Apesar da situação degradante e do trabalho forçado, a interpelação da defesa com
a argumentação em torno de que a situação era de violações da legislação
trabalhistas faz crer que os escravagistas naturalizam a agressão à dignidade
humana.
Essas situações tornaram-se 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. Segundo relatos dos trabalhadores, essa
fazenda era de propriedade grupo F.C. Oliveira, um dos maiores grupos
empresariais da região e que ironicamente financia e participa de campanhas de
erradicação do trabalho infantil promovidas por Organizações Não Governamentais
(ONGs) no município. Outra denúncia diz respeito a 29 trabalhadores utilizados por
uma carvoaria e que estavam em situação degradante no município de Bacabal43.
Em 2013, o MPF denunciou a fazenda Santo Antônio, situada no
município de Santa Luzia (MA) por manter 24 trabalhadores em situação subhumana, sendo 2 adolescentes e 2 mulheres em condições ilegais. A violação
passava pela ausência de Carteira de Trabalho e Previdência Social, salários e
jornada de trabalho em desacordo com a legislação44. Porém, o caso que se tornou
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Portal G1: “Denúncia de trabalho escravo foi 'equívoco jurídico', diz advogado”. Acesso em:
14/10/2014; disponível em: http://g1.globo.com/bahia/noticia/2014/09/denuncia-de-trabalho-escravofoi-equivoco-juridico-diz-advogado.html
43
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-latifundiosemifeudal-explora-trabalho-escravo-no-maranhao
44
Portal “Tempos Novos”: “MPF/MA denuncia fazendeiros por submeter pessoas a trabalho
semelhante
a
escravo”.
Acesso
em
14/10/2014;
Disponível
em:
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emblemático de permissividade e naturalização do uso de mão de obra escrava no
Brasil foi o que trouxe à tona o nome do juiz estadual Marcelo Baldochi, titular da
Comarca de Senador 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 de trabalho escravo contemporâneo: 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 segurança45. Apesar da denúncia, esse
caso foi encerrado com uma derrota, tanto do ponto de vista material como simbólica
para os trabalhadores e para o Ministério Público do Trabalho, 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 indivíduo ativo do crime46.
O trabalho escravo é crime segundo o Código Penal, que diz assim no
seu artigo 149:
Reduzir alguém a condição análoga à de escravo, quer submetendo-o a
trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando-o a condições
degradantes de trabalho, quer restringindo, por qualquer meio, sua
locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto.
(BRASIL, 1940).

Essa contradição entre o artigo do Código Penal e o parecer do
desembargador do Tribunal de Justiça, coloca dúvidas sobre a decisão que dá uma
http://www.temposnovos.com.br/2013/05/20/mpfma-denuncia-fazendeiros-por-submeter-pessoas-atrabalho-semelhante-a-escravo/
45
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-juizpela-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.
46
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-eabsolve-juiz-acusado-de-escravidao/
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absolvição ao juiz envolvido, já que as condições relatadas pelos fiscais indicavam a
total culpa do indivíduo magistrado. Fica evidente que mesmo com as investigações
e os fatos expostos há uma “proteção” em relação a alguns setores e categorias, tais
como do judiciário, empresários e políticos. Todos esses exercem sua influência ou
para barrar as fiscalizações ou para arquivar os processos que lhes envolvem.
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 que pertencia ao irmão da Ministra da Agricultura 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, indo de
encontro a lei que obriga o empregador a fornecer. Segundo a lei 6.514/1977 no seu
artigo 166:
A empresa é obrigada a fornecer aos empregados, gratuitamente,
equipamento de proteção individual adequado ao risco e em perfeito estado
de conservação e funcionamento, sempre que as medidas de ordem geral
não ofereçam completa proteção contra os riscos de acidentes e danos à
saúde dos empregados (BRASIL, Lei 6.514/1977)

Apesar dessa medida legal, a prática de se cobrar por equipamentos é
tão naturalizada quanto o pagamento de salários baixos ou a não assinatura da
carteira. Essa cobrança pode ser comprovada com os cadernos de anotação de
dívidas dos trabalhadores, artefato que tem se tornado raro nas fiscalizações em
decorrência da modernização da prática. Sendo assim, os relatos dos trabalhadores
se tornam importantes nesse aspecto, porém, geralmente, a defesa dos proprietários
dos imóveis alega má fé dos fiscais, dizendo que eles suprimiram trechos dos
relatos dos trabalhadores.
Ainda em relação ao caso de trabalho escravo contemporâneo na
fazenda de Luiz Alfredo Feresin de Abreu, segundo reportagem da Folha de São
Paulo: “Em um trecho da defesa, Abreu faz referência à chacina de Unaí (MG), em
2004, quando três fiscais do trabalho foram mortos em uma emboscada”. Ao que
parece uma tentativa de intimidação, ele assim expõe: “A sorte de Vossa Senhoria e
dos fiscais é que eu não tenho personalidade marcada pela psicopatia e acredito na
justiça dos homens, senão certamente vocês teriam o mesmo destino daqueles
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fiscais de Unaí”47. A certeza da impunidade e o sentimento enraizado nas elites
brasileiras de que o poder econômico e político se sobrepõem a qualquer legislação,
é expresso nessas palavras, como se somente a sorte estivesse protegendo os
fiscais e nada mais que isso.
Essas denúncias mostram que o trabalho escravo está imbricado na
forma de expansão do modo de produção capitalista no Brasil, indicando que a
modernização na agropecuária e na economia urbana não suprime o uso de formas
de exploração do trabalho não-capitalistas, mas sim, se apropria delas.
De certo, a expansão das fronteiras, como afirma Martins (1997), é um
desdobramento da expansão territorial do capital e tem mobilizado mão de obra de
outras regiões levando em consideração duas características. A primeira é a
mobilização de mão de obra temporária, em que o trabalhador fica apenas alguns
períodos do ano e retorna para seu local de origem. A segunda é a precarização das
relações de trabalho visando à máxima exploração do trabalhador.
O agronegócio, por exemplo, não consegue manter a mão de obra de
maneira efetiva nos locais de expansão e por isso precisa mobilizar em outras
regiões. Ao mesmo tempo em que há uma necessidade de mão de obra temporária
e precária, é preciso compreender que isso se dá com uma série de empecilhos,
como por exemplo, a não possibilidade de permanência dessa mão de obra, pelo
custo de vida, preço da terra etc.
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 para trabalhar na colheita da batata em Minas Gerais, um
informante 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 E2, Morador de Esperantinópolis. Entrevista concedida em
14/09/2014)
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Portal “Folha de São Paulo”: “Irmão de Senadora é acusado explorar trabalho escravo”. Acesso em:
14/10/2014; Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/poder/2013/11/1369577-irmao-de-senadorae-acusado-de-explorar-trabalho-escravo.shtml
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A colheita da batata tem recrutado muita gente na região do MédioMearim 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”.48
O uso de mecanismos repressivos para imobilização da força de trabalho
se torna recorrente, como visualizamos, e a reprodução de bolsões de miséria no
território brasileiro contribui para isso. Esses bolsões se tornam espaços de reserva
de mão de obra, mobilizados frequentemente pelo capital com o intuito de alavancar
a produção do modo de produção. Nesse contexto, o Maranhão se apresenta como
um espaço de reserva de mão de obra importante, sobretudo, precária e vulnerável
ao aliciamento para o trabalho escravo contemporâneo. Além dos casos registrados
no estado, o que já mostra o papel da escravidão contemporânea no Maranhão,
também os casos de trabalhadores maranhenses resgatados em outros estados,
mostra que o Maranhão tem tido um papel importante para a reprodução do capital a
partir da acumulação primitiva.
Isso coloca em debate o uso desse tipo de exploração do trabalho no
atual momento de desenvolvimento do capitalismo brasileiro. O capital se transforma
em muitos aspectos, mas a maneira de exploração do trabalho em sua essência não
muda. E a assimilação de formas não-capitalistas não é uma novidade, mas sim
uma constância. A utilização de trabalho escravo tanto em áreas de fronteira
moderna como também em regiões de fronteira antiga denota a diversidade de
situações no caso brasileiro.
A fronteira tem sido o lócus das ocorrências de trabalho escravo no Brasil
e o número de resgatados nessas regiões de expansão demonstra que o uso desse
tipo de exploração de mão de obra é constante no modo de produção capitalista no
país. Sobretudo nessas regiões, mas cada vez mais em áreas urbanas,
demonstrando que a preferência por formas de intensificação de exploração da mais
valia em território brasileiro seguem o rumo da precarização do trabalho.

48

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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Uma breve vista pela lista suja do trabalho escravo mostra isso. Empresas
envolvidas nas mais diversas atividades aparecem, desde a criação de bovinos,
construção civil, abertura de fazendas, cultivo de soja, milho, arroz, abacaxi, batata,
dendê, café, cana-de-açúcar, produção de carvão vegetal, produção de álcool, setor
têxtil etc. Setores da economia que são anunciados como sendo os carros chefes da
elevação do PIB de exportação e, também, parte do discurso de modernização
econômica do país. Essa constatação se junta ao fato de, em 2013, pela primeira
vez, o número de resgatados do trabalho escravo contemporâneo em zonas urbanas
ultrapassou o número de libertados em zonas rurais. Dos 2.208 casos no país, 1.228
dos trabalhadores foram nas cidades, representando 56% do total.
O gráfico a seguir (Ilustração 10) mostra de forma geral como as
atividades econômicas no país tem se utilizado do trabalho escravo no território
nacional:
Ilustração 10: Casos e envolvidos no trabalho escravo por atividade, Brasil - 1995 a 2013

Fonte: CPT/MTE (2013)

Em relação aos casos nesse período, a atividade que teve a maior
quantidade foi a pecuária, com mais de 50% dos envolvidos. Apesar de a pecuária
utilizar pouca mão de obra, ela apareceu em evidência. Outras lavouras, carvão,
construção civil e desmatamento também apareceram com uma grande quantidade
de casos. Em relação aos envolvidos, o número de pecuaristas decresce
proporcionalmente na medida em que outras lavouras e a cana-de-açúcar tiveram
maior representatividade.
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Em 2013, ao todo foram resgatados 849 pessoas do trabalho escravo na
construção civil superou o número de trabalhadores resgatados no setor agrícola
(342 casos) e pecuária (276 casos). Do total de trabalhadores resgatados, 173
pessoas foram retiradas de trabalho escravo somente no município de Conceição de
Mato Dentro, em Minas Gerais49. Indicando que as atividades urbanas passaram 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. Isso nos mostra que o trabalho escravo é parte da modernidade da
cidade. A modernização da cidade no modo de produção atual passa pela
exploração do trabalho e todas as implicações desse fato, inclusive a
superexploração advinda do trabalho escravo.
No Maranhão, as adições 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, principalmente 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). Porém, esse número pode esconder uma série de situações
individuais que não são denunciadas ou mesmo, que as fiscalizações do Ministério
do Trabalho não alcançam. O trabalho infantil doméstico e feminino pode ser
incluído aqui, mostrando a naturalização da exploração de classes subalternas nas
cidades. Além desses casos, o trabalho na construção civil é outro que tem o traço
da exploração de classe. Segundo pesquisa do Departamento Intersindical de
Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE) o número de trabalhadores da
construção civil sem carteira assinada em 2012 chegou a mais de um milhão e meio,
enquanto os trabalhadores com carteira chegam a aproximadamente 2,3 milhões.
Ou seja, é mais que metade dos trabalhadores que atuam na construção civil. Os
que indicaram não ter remuneração chegaram a mais de 75,3 mil trabalhadores. Os
dados também mostram que 42,7% dos trabalhadores trabalhavam mais de 49 h
semanais no ano de 2000 e em 2012 esse número passou a ser de 27,8% dos
trabalhadores. Apesar da queda, esse número ainda é grande. Os trabalhadores que
49

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-civile-o-setor-com-mais-casos-de-trabalho-312679-1.aspx
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recebiam até um salário-mínimo chegaram a mais de 17% do total. O trabalho na
construção civil é uma atividade com baixa remuneração, com jornada intensa de
trabalho pesado e com uma baixa escolaridade, com 50% dos trabalhadores sem
instrução ou apenas com o ensino fundamental incompleto (DIEESE, 2012).
Assim, nessa linha de naturalização da superexploração, algumas
atividades têm elementos do trabalho escravo contemporâneo, mas que não
aparecem nas denúncias, tanto pela complacência com as situações de exploração,
como também porque a definição de trabalho escravo tem carecido desse debate,
que não se confunde com a atual discussão no congresso brasileiro que exclui
algumas situações na caracterização do trabalho escravo. A situação de pobreza do
Maranhão faz com que a naturalização da superexploração e do trabalho escravo
sejam mais candentes, sobretudo com a relação entre trabalho e necessidades
objetivas da população em estado de carência, que faz com que a população, em
situações de pobreza extrema, aceite qualquer remuneração por todo tipo de
trabalho.
O Maranhão estava na 8ª posição em números de resgate de
trabalhadores escravizados no próprio território no ano de 2012 e com a maior
quantidade de trabalhadores resgatados em outros estados e que alegou ter sua
residência no estado, com 205 trabalhadores resgatados no ano de 2012. Já em
2013, o estado passou a ocupar a 5ª posição em número de resgates em seu
território, como mostram os dados da CPT (2013) e continuou a ser o estado com
maior número trabalhadores resgatados em outras regiões do país.
A seguir tabela com o comparativo entre os dados da CPT e do MTE de
ocorrências de trabalho escravo, denúncias e resgates segundo as duas instituições
em 2013 (Tabela 12):
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Tabela 12: Ocorrências, denúncias e resgates segundo CPT e MTE, Estados - 2013

Ocorrências
ES
AC
BA
CE
GO
MA
MS
MT
PA
PB
PR
RJ
RS
SP
TO
MG
PI
RO
SC

1
1
5
3
7
23
11
9
35
1
6
2
6
18
6
1
2
4

Resgate segundo CPT Denúncias/CPT Resgate/MTE
13
13
13
13
13
13
89
131
135
103
103
61
63
133
38
271
71
101
101
54
73
86
127
264
141
21
21
21
64
66
64
129
20
20
44
156
156
419
84
276
41
79
79
446
26
26
26
13
13
19
27
27
27

Fonte: MTE (2013); CPT (2013)
Nota: O Estado do Maranhão está sublinhado e em itálico

Apesar de haver um desvio grande em relação a alguns números, os
dados de ocorrência no estado lhe confere uma posição de destaque. A diferença
entre denúncias e ocorrências, muitas vezes está ligado ao efetivo poder das
equipes de fiscalização em coagir as ocorrências, já que elas não atendem a todas
as denúncias registradas.
O Estado do Maranhão também tem sua tradição em enviar trabalhadores
para o trabalho escravo. Ao todo, durante o período de 2003 a 2013, foram
resgatadas 6.174 pessoas de regime de trabalho escravo em todo o Brasil e que
indicavam o estado como sua residência de origem (CPT – Síntese Estatística,
2014). Esse dado preocupa por um lado, pois é a contradição do discurso
desenvolvimentista que segue a lógica dos grandes empreendimentos e da geração
de renda, de outro lado, pela reflexão do que sobrou do desenvolvimento capitalista
para a massa de trabalhadores maranhenses. A espacialização da exploração do
trabalho mostra que o Maranhão ficou com desumanização do trabalhador. A seguir,
mapa espacializando e mostrando o número de trabalhadores resgatados no Brasil
segundo a residência de origem, em que a gradação de cores evidencia os estados
que mais enviaram para o trabalho escravo (Ilustração 11):
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Ilustração 11: Mapa Espacializando Trabalhadores Resgatados de Trabalho Escravo por Estado de
residência - 2012

Fonte: CPT (2013); IBGE (2010); Elaboração: Richard Oliveira Jardim
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No ano de 2012, com um total de 1.196 resgates no país, mais de 17%
eram de residentes no estado do Maranhão (205 resgatados), também garantindo
ao estado o topo da lista de emissores de trabalhadores que foram aliciados para o
trabalho escravo, sendo o maior registro entre todas as unidades da federação. O
estado do Pará vem logo atrás com 13% dos trabalhadores resgatados que
indicaram sua residência no estado (CPT – Síntese Estatística, 2014). Esses dois
estados parecem ter servido funcionalmente ao modo de produção como
verdadeiros depósitos de mão de obra e que pode ser escravizada de acordo com
as demandas. Dessa maneira, espaços subalternos que tornam disponíveis e
mobilizáveis a sua população para serem utilizadas como força de trabalho.
Josué de Castro (2007) lembra que, com a abolição da escravatura, os
antigos escravos que já não viviam na senzala, tinham novos senhores e se
amontoavam nas periferias, pelos casebres no campo, nas senzalas remanescentes
da modernidade. A escravatura formal que acaba e com ela a invenção de uma crise
de consciência no sistema, permanece numa nova relação entre a casa grande e a
senzala, não mais com esses nomes, mas com essa mesma lógica. A casa grande
está agora bem localizada, não mais na fazenda, com olhos atentos na senzala ao
seu lado. Ela é moderna e usa de uma espécie de panóptico50 para lidar com as
novas formas de manter seus escravos. A substituição do capitão do mato se dá de
maneira cruel, já que põe em seu lugar a necessidade de sobrevivência do
camponês e a miséria e a fome serve ao propósito de manter a liberdade do
trabalhador controlado de maneira mais feroz que a chibata.
A análise da série referente o período de 2003 a 2012 mostram que o
estado manteve sua posição de espaço reservado a enviar mão de obra a ser
escravizada, uma nova senzala aparece no território nacional. Ironicamente, o
estado é o que tem a maior quantidade relativa de comunidades quilombola de todo
o país. Assim, o legado para as populações rurais, e que em grande parte herdou a
luta pela libertação da escravidão colonial e imperial no Brasil tem sido uma nova
escravidão. O gráfico a seguir mostra como o estado do Maranhão tem permanecido
no topo, se mantendo como o campeão na cruel estatística de exportador de mão de
obra que é escravizada (Ilustração 12):
50

Refere-se a um mecanismo de controle social que é citado por Foucault (2001; 2002). Ele afirma
que para “[…] ser eficiente, o panóptico deve ser ‘visível’ e ‘inverificável’; o indivíduo não precisa
saber que está sendo observado, mas precisa ter certeza que poderá sê-lo a qualquer momento”
(2001, p. 166).
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Ilustração 12: Estados de referência dos resgatados – 2003 a 2012

Fonte: CPT (2013)
Nota: Os cinco estados com maiores indicadores e o Estado do Amazonas

O gráfico mostra a posição do Maranhão em relação aos outros estados,
sendo que quando houve uma tendência a crescimento o estado acompanhou. A
exemplo do ano de 2007, quando houve um pico de resgate de trabalhadores em
situação de escravidão contemporânea e que o estado também teve um grande
número. Com 5.610 libertados no total, sendo que o número de resgatados que
indicaram como referência de moradia o Maranhão representou aproximadamente
25% do total (1.396 resgatados), ou seja, um quarto do total de resgatados eram
residentes no estado. O estado do Pará vem logo atrás com 4.579 trabalhadores
resgatados nesse mesmo período. Esses dois estados somaram juntos mais de um
terço do número total de resgatados no país (20,1% são dos estados do Maranhão e
15,9% do Pará). Estados que tradicionalmente foram receptores de pessoas, na
formação da fronteira, agora fazem parte da exportação de trabalhadores para
outras regiões do país e, sobretudo, de mão de obra escrava. Uma vista sobre o
mapa da distribuição dos espaços que enviaram mão de obra escrava com os
estados de residência dos trabalhadores resgatados nas operações de fiscalização
do MTE (Ilustração 13) denota uma forte concentração no Pará e Maranhão no
período de 2003 a 2012. Bahia, Minas Gerais, Tocantins e Mato Grosso do Sul foram
também grandes emissores, mas atuando de forma secundária se comparados aos
dois primeiros.
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Ilustração 13: Mapa Espacializando Trabalhadores Resgatados de Trabalho Escravo por Estado de
residência, Brasil – 2003 a 2012

Fonte: CPT (2013); IBGE (2010); Elaboração: Richard Oliveira Jardim
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A visão que se tem do Maranhão e do Pará como os dois estados que
servem à acumulação capitalista como bolsões de mão de obra, aparece aqui nas
cores do mapa.
No mapa, fica evidente o lugar reservado para situar a nova senzala do
Brasil moderno. Contraditoriamente aos grandes empreendimentos que se instalam
no Pará e Maranhão, com a soja, eucalipto, mineração e siderurgia, a reprodução de
relações associadas ao antigo, arcaicas do ponto de vista do progresso mostram
que o capitalismo no Brasil comporta uma série de situações, contanto que sirvam
para abastecer a casa grande.
As cores no mapa podem ser mais que meros indumentários técnicos e
significar a situação dos trabalhadores que saem de seus municípios onde residem
para sofrerem nas mais degradantes situações. Como Josué de Castro afirma, eles
deixam seus lugares “para serem triturados como bagaço pela engrenagem deste
sistema 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 desenvolvimento deste, não são necessariamente as que
evitarão que trabalhadores sejam aliciados para o trabalho escravo. Na verdade,
elas próprias estão sendo parte do aliciamento do escravismo contemporâneo.
No mapa a seguir, informações de maranhenses resgatados e dos
municípios de origem. Apesar de o período ser um pouco anterior ao que estamos
tomando como referência para a maior parte dos dados (2003 a 2012), ele pode ser
usado aqui para ilustrar o fato de que há uma distribuição em todo o estado, mas é
na porção central que a maior parte dos trabalhadores que foram resgatados
residem, enquanto que os casos registrados no próprio estado estavam mais
concentrados na região oeste do Maranhão (Ilustração 14).
Açailândia, na parte ocidental do estado, aparece como o município com
o maior número de casos de resgatados e Coroatá, no centro do estado, entre 1995
e 2006, é o que mais teve trabalhadores resgatados que registraram como
naturalidade esse município.
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Ilustração 14: Mapa Espacializando Trabalhadores Resgatados de Trabalho Escravo por Estado de
residência, Maranhão – 2003 a 2012

Fonte: Théry (2009)

De 2003 a 2012, a porção oeste do estado também centralizou a maior
quantidade de ocorrências de trabalho escravo no estado. A região tem sido
referência quanto a siderurgia e a expansão dos plantios de eucalipto. Marcada
pelos conflitos de terra, é uma região que ficou conhecida pela violência dos
conflitos no campo. Ela é parte do chamado Bico do papagaio, região maior que
abrange o Leste do Pará, Oeste do Maranhão e Norte do Tocantins. O processo de
concentração de terras que se verifica na região é decorrente do incentivo estatal
dado à grandes empreendimentos que se instalaram (OLIVEIRA, 1995; 2002). Na
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parte do Maranhão temos o incentivo dado pela Lei Sarney de Terras51 que legalizou
o latifúndio. Esse processo se deu contraditoriamente à colonização planejada que
ocorreu com posseiros que já habitavam a região. Na verdade, a região também fez
parte do movimento migratório de nordestinos que avançou pelo Maranhão em
meados do século XX em direção à Amazônia brasileira em busca de terras livres e
fugindo do latifúndio e secas do Nordeste52. Outro elemento da ocupação na região
se refere à retirada ilegal de madeira. Há uma proliferação de madeireiras que
atuam de maneira ilegal na região, causando grande impacto à flora amazônica.
A construção da Estrada de Ferro Carajás (EFC) deu um novo sentido à
ocupação da região, atraindo novos empreendimentos, como por exemplo de
siderurgia que se instalou no município de Açailândia. Também houve a instalação
de várias carvoarias na região que serviram para abastecer os fornos siderúrgicos.
Além desses empreendimentos, a plantação de eucalipto se proliferou, substituindo
as áreas de florestas por vários quilômetros de plantações de florestas artificiais.
A dissertação de mestrado de Desni Lopes de Almeida (2012) aborda o
que ela chama de “Os trilhos do desenvolvimento” no município de Açailândia,
tratando com ênfase do caso do Povoado de Piquiá de Baixo para trazer as
consequências da instação dos grandes empreendimentos siderúrgicos na região.
Então, a questão agrária, a pobreza, concentração de riquezas, o trabalho escravo,
dentre outros, são citados pela autora para descrever o panorama da região. No
caso do povoado de Piquiá de Baixo, pode-se perceber a intensa desvalorização da
vida do ser humano em detrimento das atividades econômicas que se instalam no
município. Piquiá está localizado nas na região peri-urbana de Açailândia e rodeado
por várias siderúrgicas que tornam o local um caos do ponto de vista da saúde da
população, já que a poeira e fuligem carregam o ar. Ao mesmo tempo que a região
do Bico do Papagaio tem referência nos conflitos de terra decorrentes do avanço do
agronegócio, da exploração ilegal de madeira e da siderurgia, ela tem sido um dos
principais palcos para o escravismo contemporâneo no Maranhão, conforme pode
ser visualizado no mapa a seguir (Ilustração 15):

51

Lei nº 2.979/1969, criada no Maranhão no governo estadual de José Sarney. A lei consolidava um
projeto modernizador da agricultura no Estado, vendendo terras para empresários e com
financiamentos da SUDENE e Banco do Nordeste.
52
Importante contribuição para entender esse movimento é dado por Manuel Correia de Andrade
(1968) que distingue as várias frentes que adentraram o território maranhense pelo Piauí, na divisa do
Maranhão com Teresina-PI e com Floriano-PI e descreve seu deslocamento pelo estado.

180

Ilustração 15: Municípios de ocorrência de trabalho escravo, Maranhão – 2003 a 2012

Fonte: CPT (2013); IBGE (2010); Elaboração: Richard Oliveira Jardim
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No estado do Maranhão, os municípios que mais tiveram casos no
período de 2003 a 2013 foram: Açailândia (73 casos), Santa Luzia (26), Bom Jardim
e Bom Jesus das Selvas (17 casos cada um), Itinga do Maranhão (12), Balsas (10).
Todos esses municípios, com exceção de Balsas, se localizam na porção Oeste do
estado e são tradicionalmente vinculadas à carvoaria/siderurgia, a pecuária bovina e
a produção de madeira no estado.
O município de Balsas, no sul maranhense, se tornou referência na
produção de soja, atividade com alto padrão técnico e investimentos em
modernização. O grande número de expulsões de camponeses de suas terras nesse
município53 ocasionado pela expansão das grandes fazendas expõe a população à
pobreza e à condições de vida degradantes, em que a necessidade de se assalariar
encontra como barreira seu nível de formação e acabam por serem aproveitados em
postos de trabalho que exigem pouca formação, mas mais força física e resistência.
As ocorrências nas regiões que polarizam o agronegócio no estado, bem
como os grandes projetos de desenvolvimento é o mote da reflexão em torno da
qual o trabalho escravo é parte do mesmo processo de modernização da economia
nacional. Essa modernização se apoia na superexploração do trabalhador, obtendo
maior taxa de acumulação com a apropriação de grande quantidade de trabalho não
pago. A espoliação da força de trabalho dessa mão de obra se dá com o
cerceamento total de sua liberdade para a produção e reprodução do capital.
Os maiores emissores de mão de obra para o trabalho escravo
contemporâneo estão localizados em espaços com características distintas, mas
com papéis bem delimitados na formação territorial maranhense. Codó está mais ao
centro do estado, e é caracterizado pela presença dos latifúndios tradicional e da
pobreza rural, mas que está numa região de fronteira antiga, com terrenos
empobrecidos e com menor visibilidade para o capital. Pastos Bons também está
numa região de ocupação antiga, sudeste do estado. Açailandia e Imperatriz estão
no leste maranhense, região de abertura mais recente, e com maior visibilidade,
sobretudo para a siderurgia/carvoaria e para a criação de gado bovino. O mapa a
seguir (Ilustração 16) mostra a distribuição dos resgatados por município de
residência no Maranhão em 2012.

53

Os trabalhos de Maristela de Paula Andrade (2008), Maria da Glória Rocha Ferreira (2008) e em
trabalho nosso anterior (RODRIGUES, 2010) o tema das consequências do plantio da soja para os
camponeses na região sul do Maranhão é abordado.
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Ilustração 16: Mapa espacializando trabalhadores resgatados de trabalho escravo por municípios
maranhenses de residência de trabalhadores resgatados de trabalho escravo, Maranhão –2012

Fonte: CPT (2013); IBGE (2010); Elaboração: Richard Oliveira Jardim
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Podemos perceber a grande quantidade de pessoas que são residentes
no oeste e no centro maranhense. O centro, sendo a região conhecida como de
fronteira antiga e tendo sua formação territorial com forte presença da migração de
cearenses, piauienses e pernambucanos54, se tornou uma grande emissora de mão
de obra para atuarem nas novas regiões de fronteira. E o Oeste sendo uma região
de abertura mais recente, em que grandes empreendimentos florescem. Um
movimento parecido como o descrito por Martins (1975) quando diferencia a frente
de expansão da frente pioneira, mas claro que guardando suas peculiaridades
locais, como é o caso da atuação do Estado na região para a ocupação planejada a
partir dos assentamentos para os posseiros da região, bem como a chamada lei
Sarney de terras (Lei estadual nº 2.979/1969) que beneficiou os grandes
empreendimentos na região com a possibilidade de compra de terras devolutas sem
licitação por Sociedades Anônimas (SA).
O Maranhão se tornou um espaço de envio de mão de obra, um bolsão
de trabalhadores para abastecer a necessidade de crescimento do capitalismo no
país, uma nova senzala que abastece a grande empresa capitalista com os novos
escravos do desenvolvimento capitalista, pobres, miseráveis. Na verdade, o estado
tem desempenhado um papel importante na exportação de mão de obra barata para
todo o país, cumprindo o papel de um reservatório de trabalhadores de baixo custo,
que serve à necessidade do capital se expandir com pouco investimento em força de
trabalho.
Até 2013, dos 10 municípios que mais enviaram trabalhadores para o
trabalho escravo, 3 eram maranhenses, 3 do Pará, 2 eram do Mato Grosso do Sul.
Dos 50 municípios que mais enviaram trabalhadores escravos, 14 eram
maranhenses. Quanto à naturalidade, os números são ainda mais densos, um quinto
dos resgatados era maranhense (20,1% dos libertados no Brasil), o Pará vem logo
atrás com 15, 9% dos resgatados. Mostrando bem o papel desses dois estados no
abastecimento de mão de obra barata para os ciclos de reprodução capitalista no
país, sobretudo, o Maranhão (CPT – Síntese Estatística, 2014). O mapa a seguir
mostra a distribuição dos resgatados por município de residência no Maranhão no
período de 2003 a 2012.

54

Sobre isso, é importante os trabalhos de Manuel Correia de Andrade (1968), Murilo Santos (2007) e
José de Souza Martins (1975), onde os autores fazem referência ao processo de ocupação do Estado
do Maranhão.
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Ilustração 17: Mapa espacializando trabalhadores resgatados de trabalho escravo por municípios
maranhenses de residência de trabalhadores resgatados de trabalho escravo, Maranhão – 2003 a
2012

Fonte: CPT (2013); IBGE (2010); Elaboração: Richard Oliveira Jardim
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A espacialização do trabalho escravo no Maranhão mostra que os
municípios que mais enviaram trabalhadores aliciados para o trabalho escravo e que
foram libertados entre os anos de 2003 a 2012 são: Codó (321 casos), Açailândia
(295), Pastos Bons (265), Imperatriz (223). Quase que 20% do total de resgatados
no Brasil nesse período eram de origem do Estado do Maranhão (Ver tabela 13. O
grande número de trabalhadores libertados que indicaram residência nesses
municípios está associado com o grande número de migrantes que saem
semanalmente, e que apresentam um perfil parecido, pobres e sem expectativas de
trabalho nos seus municípios de residência.
Tabela 13: Resgatados por município maranhense de origem– 2003 a 2012

Munic. de ref.
dos resgatados
incluídos no
seguro desempr.

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

TOTAL

TOTAL 2003-2012
(até 15/10/12)
Maranhão
Codó
Açailândia
Pastos Bons
Imperatriz

253

940

2099

1111

2.786

1.772

760

734

651

410

11.516

127
4
16
0
8

474
4
40
2
51

1050
49
29
94
61

556
53
36
0
25

1396
63
55
0
48

886
35
18
158
19

380
93
15
1
5

369
4
54
0
5

326
9
21
10
1

205
7
11
0
0

5.769
321
295
265
223

Fonte: CPT (2014)
Nota: Os 4 municípios com maior número de resgatados

Em 2003, quase a metade (127 de 253 trabalhadores) dos resgatados no
país indicaram sua residência no Maranhão. Desses, 16 eram de Açailândia. Em
2004, o número de resgatados maranhenses em situação de trabalho escravo
representou mais que 50% do total. Essa proporção se repetiu em todos os anos, e
os municípios de Codó, Açailândia, Pastos Bons e Imperatriz foram os principais
emissores desse tipo de mão de obra.
Aqui encontramos o espaço do estado do Maranhão como espaço
subalterno para a produção capitalista no que diz respeito a mobilização de mão de
obra para exploração da força de trabalho. O agronegócio não tem capacidade de
manter grande parte de sua mão de obra ocupada, pois sua base estrutural não
comporta. Assim, a necessidade da criação de espaços de reserva, o que estamos
chamando de espaços subalternos do ponto de vista da exploração da força de
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trabalho. Ou seja, aqueles que mesmo não estando sob o controle direto de
atividades do modo de produção capitalista, são controlados, mantendo ou não
relações não capitalistas, mas para a reprodução do modo de produção.
A estrutura de subalternização passa por compreender a base estrutural
de reprodução do capitalismo no Brasil e o papel do Estado nesse processo, bem
como seus traços característicos. No estado, a propriedade da terra tem sido parte
da reprodução e criação das elites locais, reproduzindo elementos do mando
coronelista, mesmo de forma anacrônica. A ampliação da concentração fundiária tem
ocasionado um amplo quadro de pobreza, sobretudo rural, que separa o trabalhador
não só dos meios de produção, mas também da escolha da sua própria vida. A
decisão de quem vive e dos que morrem ultrapassa o indivíduo, e recai em quem
domina localmente o espaço dos sujeitos. Isso tem sido marcante em relação aos
trabalhadores que migram do estado, não são suas escolhas que os fazem buscar
novas formas de se viver, mas sim, condições que não são de seu controle.
A subalternidade a qual estamos nos referindo aqui, como espacializada e
impressa no espaço a partir de espaços subalternizados, que mais do que
simplesmente depósitos de populações e classes subalternas às quais Antonio
Gramsci (1999) se refere, mas sim, espaços que se entrelaçam na história do
capitalismo a partir da produção de capital e sua acumulação. Essa subalternidade
que o Maranhão ganha, ou melhor, que é produzida de acordo com demandas do
modo de produção só tem sentido com a leitura da transferência geográfica de valor
que é encontrada como uma discussão importante na obra de Edward Soja (1993).
Derivada da discussão geral de transferência de valor contida no livro de Karl Marx,
“O Capital”, essa teoria reside na diferenciação de firmas, ramos, setores e
localização. Como ele afirma:
Tudo o que é necessário para definir uma transferência geográfica de valor
é dar ao capitalismo uma geografia concreta, deslocar a produção e a troca
da cabeça a-espacial de um alfinete para uma espacialidade diferenciada e
desigualmente desenvolvida (SOJA, 1993, p. 139).

A presença de áreas coom maior ou menor produtividade, razões capitaltrabalho

altas e baixas, taxas variáveis de lucro, mas todas dentro do mesmo

mercado integrado (SOJA, 1993) faz com que haja uma descompensação no ganho
real de capital por região, aparecendo áreas mais densas do ponto de vista do

187

capital e outras opacas. Porém, a característica de opaca não exclui a região da
composição orgânica, estrutural e funcional do capitalismo.
O autor concebe que só há transferência geográfica de valor, pois há um
desenvolvimento geográfico desigual do capitalismo. Assim, a espacialidade desse
processo “[...] é muito semelhante à da estrutura centro-periferia e aos mosaicos
empíricos multiestratificados do desenvolvimento geograficamente desigual, com os
quais está firmemente entrelaçado” (Idem). Basta revisitar os mapas apresentados
aqui para ver que o Maranhão faz parte desse mosaico como a periferia do
desenvolvimento capitalista.
Porém, apesar de ter processos de transferência, tal como descrito por
Soja, entendemos que o Maranhão participa desse processo de uma maneira mais
complexa. O envio de mão de obra se insere na transferência a que aludimos aqui,
mas a partir da produção de capital feita a partir da apropriação do trabalho de
maranhenses em outras regiões do país. Ela se assemelha ao que Edward Soja
(1993) exprime como sendo um primeiro nível de transferência, porém, não é a
mesma coisa. Para ele, esse primeiro nível se caracteriza pelas diferenças
geográficas dos sistemas de produção e dos processos de trabalho associados. O
valor adicionado por determinada região e a renda da população é menor em
relação a outras regiões. A diferença reside em que a produção de capital se dá fora
da região de origem, mas com sua população.
Assim, a subalternidade, expressa por essa geografia desigual e a pela
transferência geográfica de valor, tem relação com a mobilização de mão de obra
para proceder a produção de capital em regiões diversas.

4.4 O trabalho escravo e a degradação do humano: ou “o que vale na pessoa é o
dinheiro”55
Encontrar o significado da humanização do homem tem sido parte do
esforço teórico e tem se dado sobretudo a partir de duas percepções: a primeira, o
trabalho como categoria de transformação da natureza é essencial. Aqui
encontramos por exemplo, o esforço teórico de Karl Marx a partir do trabalho.
Ricardo Antunes sintetiza isso ao falar que é “em sua realização cotidiana, que o ser
social se distingue de todas as formas pré-humanas” (ANTUNES, 2013, p. 07). Ele
55

Referência a fala de informante em trabalho de campo em Açailândia – MA (INFORMANTE A4,
Morador de Açailândia. Entrevista concedida em 19/05/2015).
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continua dizendo que o trabalho é fundamental na vida humana, já que é condição
de sua existência social. Como condição do ser social enquanto tal, o trabalho
transforma este e o seu entorno.
David Harvey assim coloca “Não podemos transformar o que se passa ao
nosso redor sem transformar a nós mesmos” (HARVEY, 2013, p. 114). Assim, a
transformação da natureza ou do mundo em redor é parte da transformação do ser
humano. Porém, o trabalho não se resume ao processo de transformação, ele
presume a consciência da transformação, o que faz Marx (2011, p. 256) fazer a
comparação entre o pior dos arquitetos com a melhor das abelhas. Em que o
primeiro “tem a colmeia em sua mente antes de construí-la com a cera”, enquanto a
abelha não teria tal capacidade.
Essa problemática é exposta por Gyögy Lukács (2012, p. 286) como
sendo o princípio ontológico de Marx. Em que “o trabalho dá lugar a uma dupla
transformação. Por um lado, o próprio ser humano que trabalha é transformado por
seu trabalho [...]”. Do outro lado, “os objetos e as forças da natureza são
transformados em meios de trabalho, em objetos de trabalho, em matérias-primas
etc”. Ora, é nessas condições e assertivas que pensamos que na transformação
necessária da natureza em segunda natureza que o ser é essencialmente ser. Mas
isso implica dizer que esse processo se dá mediante a consciência do ser que
transforma e do que ele é responsável por transformar, seus objetos e seus
produtos. Porém, esse trabalho aparece como sofrimento também, como uma força
que é impotência, uma castração.
Essa condição, da desrealização do operário, como Konder (2009, p. 42)
coloca, é a alienação do produto do trabalho do trabalhador. Esse processo é
decorrente “porque tal produto, antes mesmo da realização do trabalho, pertence a
outrem que não é o trabalhador”. Essa hipótese do autor pode ser acrescentada pelo
fato de que não é só o produto do trabalho que antes mesmo de sua produção já
tem um dono que não é o próprio sujeito que realiza trabalho e que “é levado a
considerar o sistema de propriedade que promove a desapropriação do trabalhador
em relação ao produto do trabalho”. A própria força de trabalho do trabalhador já é
apropriada pelo sistema de propriedades. Alargada, essa ideia pode nos levar a crer
da própria posse do trabalhador, como por anos foi imaginado a posse dos escravos
por nações, principalmente europeias. A não realização dos sujeitos por serem eles
próprios a propriedade de outros sujeitos.
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Essa situação-limite do processo de alienação aparece como constante e
que rompe barreiras da legalidade ou da moralidade fundada em cada época do
modo de produção capitalista, reproduzindo-se de maneira natural. Podemos dizer
que o processo de alienação do sujeito se dá também pela apropriação do seu
trabalho a partir do cerceamento da sua liberdade e espoliação da sua força de
trabalho. Essa espoliação se dá ao mesmo tempo que impõe ao sujeito condições
de trabalho e de vida semelhante às oferecidas aos animais de abate, sujeitando-os
à condição de propriedades, de objetos a serem trabalhados e transformados pela
propriedade exercida por seus senhores, seja os antigos senhores de escravo que
viviam na “Casa Grande”56, seja os novos latifundiários escravagistas ou
industriais/capitalistas que mantém mão de obra escrava em suas produções.
Na verdade, essa condição remete à própria desumanização do ser
humano a partir da separação por completo de sua força de trabalho que lhe é
totalmente alienada ou ainda da apropriação desta pelo capitalista como sendo a
apropriação de um produto.
O trabalho escravo é a degradação do humano em propriedade57, a sua
transformação em objeto, sendo assim, passível da conveniência do seu senhor.
Uma das conveniências é o não investimento de capital no próprio pagamento de
salários.
Os relatos mostram que em muitos casos, a retenção de salários e
pagamentos, apesar de não ser a única condição do trabalho escravo
contemporâneo, é presente em muitos casos. Como o Informante A1, camponês
morador de Açailândia – MA e resgatado de trabalho escravo, que diz assim:
Aí ele pagou um mês, aí foi pra mim passar de novo. Aí fiquei cinco meses
lá e ele não me deu um tostão. Aí eu peguei e fui e falei pra minha esposa
se ele tinha deixado algum dinheiro, porque passou cinco meses e ele não
deu um cheque e nem falava por que e tudo mais e tal. Aí tava fazendo
cinco meses, fez outros cinco meses [...] (INFORMANTE A1, Morador de
Açailândia. Entrevista concedida em 19/05/2015).
56

Refere-se ao nome da residência do senhor de terras e escravagista. A casa-galpão que residiam
os escravos era denominada de Senzala.
57
O filme Amistad, de 1997, dirigido por Steven Spielber, expressa bem essa relação de propriedade.
No filme, em 1839, dezenas de africanos escravizados vão a julgamento pelo assassinato da
tripulação de um navio de nome Amistad, porém, o comandante da marinha americana responsável
por prender as pessoas escravizadas, os supostos donos deles e a rainha espanhola passam a
requerer suas posses. A defesa que os abolicionistas passam a empenhar no caso, se afasta em
querer trazer a imoralidade da propriedade de pessoas por outras pessoas e começa a tratar de
direito comercial.Essa transição nos argumentos da defesa exprime a moral do período que o filme
retrata,
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De todo o trabalho, nada se transforma em trabalho pago ao trabalhador.
Sua condição de trabalhador que vende sua força de trabalho, não se concretiza,
tendo sua própria força de trabalho apropriada como propriedade daquele que lhe
prometeu o salário. O tempo gasto na produção dos produtos com a realização de
seu trabalho são propriedades do escravagista.
Os aliciadores, escravagistas e novos detentores da posse dos
trabalhadores, os tratam como objetos ou animais. Colocando-os em situações de
sobrevivência sub-humanas. Como afirma o Informante JL, camponês, morador de
Açailândia e resgatado de situação de trabalho escravo contemporâneo:

Ah! O alojamento lá era barraco mesmo de palha com uma lona. Quando
vinha a chuva aí tinha que levantar da rede pra erguer, pra passar a
tempestade de chuva senão molhava todo mundo. Assim que era, chiqueiro
de porco apregado no barraco lá era nojento lá. [...]A comida era arroz com
feijão, tinha carne quando alguém ia pra mata e matava as vezes um tatu,
uma paca, se arriscando, que onça tinha demais lá. Tinha não, tem, que
hoje ainda não se acabou, assim que era (INFORMANTE JL, 2015).

Até as atividades que são associadas como sendo serviços que não
dariam para homens realizarem, como o mesmo informante afirma: “O mais pesado
que eu peguei mesmo foi carvoeira, por que aquilo não é serviço pa homem, siô.
Isso é serviço horrível. Mata a gente rapidinho”.
Como não é parte do sistema legal, essa prática acaba se municiando do
engodo praticado contra os trabalhadores, como é retratado pelo mesmo informante:
Aí não, não vou não, só que o cara eu conhecia, há muito tempo conhecia
ele. Aí fui prestar um favor, nesse favor que estava prestando, chegou a
fiscalização, chegou a doutora e perguntou se eu estava trabalhando pra
ele, eu falei não, mas porque? Não porque eu estou prestando um favor pra
esse rapaz aqui (INFORMANTE A1, 2015).

Apesar de o sistema de engodo e enganação acontecer de maneira
organizada, não se trata de uma organização comercial ou política de
arregimentação de trabalhadores, até pela natureza criminosa da prática. Os
trabalhadores sofrem de inúmeros golpes fraudulentos, que vão da promessa de
ganhos altos, até os direitos trabalhistas que não são cumpridos.
O informante R1 afirma assim:

191

Eu assinei um papel como se eu tivesse pedindo conta, perdi meus direitos,
não recebi nada do FGTS, da aposentadoria não recebi nada. Me
chamaram aqui na Justiça do Trabalho, mas foi só o caso de danos morais,
mas como eu reclamei e fui sozinho eu fiquei com medo. Fiz um acordo com
ele eu recebi só mil reais, mil e duzentos pra pagar ainda de três vezes. Aí a
federal com uns três anos ela me chamou lá em Imperatriz, eu fui lá... aí
disse que esse daí se foi ruindade do fazendeiro com a gente ou se foi a
gente mesmo, aí inventou umas enfeitadas nos fazendeiros, nós tava lá
trabalhando de forma irregular (INFORMANTE R1, Morador de Açailândia.
Entrevista concedida em 19/05/2015).

Quando a prática desonesta é percebida pelos trabalhadores, o medo
também é instrumento de privação do trabalhador de se apossar do que ele
considera o produto do seu trabalho. O medo de deixar a propriedade por motivos
como a presença de pessoal armado ou mesmo por pressão moral. O medo de não
conseguirem outra ocupação. O medo da morte.
Os relatos dos trabalhadores resgatados são repetitivos nesse quesito. O
medo que vai desde o medo de trabalhar pra fulano, como o descrito pelo
Informante A1 que explica o fato de muita gente não querer ir trabalhar para
determinado fazendeiro, no caso, o dono da fazenda que foi resgatado: “por que ele
não queria ir, todo mundo tem medo dele, que ele é brabo” (INFORMANTE A1,
2015). Mas esse medo não surge do nada, ele próprio é produzido pela violência da
apropriação da força de trabalho por esses sujeitos e sobretudo pela sua condição
de detentor de posses materiais, impondo seu poder. Como na explicação da
ameaça que lhe é feita por um terceiro a mando do dono da fazenda em que ele foi
resgatado: “Rapaz, você tem cuidado, que ele manda é lhe matar, eu fiquei com
medo”
O medo transforma a vida desses sujeitos em seres não viventes. Esse
mesmo trabalhador diz: “aí você pensa que eu vivo tranquilo lá naquele barraco, eu
não vivo não, eu não tenho nada não”. Privam-se de vida social pelo medo de
represálias por denúncias que nem sempre são motivadas pelos trabalhadores. O
drama de ser protagonistas de situações-limites, que muitas vezes têm mais a ver
com a falta de conhecimentos das leis do que propriamente seu entendimento. Esse
medo aparece como o medo do desconhecido (“eu até disse pra minha mulher que
quando chegar gente estranha aqui, não diga onde é que eu estou não”) ou o medo
do conhecido (“Por que eu vejo muito caso... já aconteceu de um conhecido nosso
do Pará, fazendeiro mandar matar”).
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O medo é anunciado pela sua consciência de situação de pobreza e do
papel que isso exerce no sistema de poder dominado pelo latifúndio. O mesmo
informante em momento de reflexão sobre sua condição de pobreza e do medo que
isso deve trazer associado: “nós que não temos dinheiro, que não sabemos ler, nós
somos maltratados”. Ele continua dizendo: “o poder é o dinheiro, O poder é o
dinheiro, quem tem dinheiro tem poder, quem não tem nada não tem poder”. Algo
em torno do que Neide Esterci (2008) analisa a partir da dominação social nessa
prática. Para ela, a dominação implica no consentimento e no cumprimento de
obrigações mútuas, porém que são constantemente transgredidas. Apesar de ela
trazer uma série de artifícios da dominação dos sujeitos subalternos, é no
instrumento econômico que parece fazer mais sentido quando tratamos de
indivíduos oriundos de regiões empobrecidas.
Como dramas pessoais, as histórias de vida dos sujeitos que foram
resgatados de situações de trabalho escravo contemporâneo apresentam o medo,
como drama psicológico que os martiriza pouco a pouco, retirando parte da vida que
sobrou após o resgate, àquela parte que não foi apropriada pelo escravagista. O
medo que também priva os sujeitos de entrar na justiça, os mantém vivos:
O que já consegui até hoje: nada. Todo mundo diz – Ah, porque eu tenho
medo... pois eu nunca tive medo não, se eu for embora tem quem fica pra
receber, tem minha mulher, tem meus filhos, tem tudo. Tem disso não, o
cara disser eu vou matar fulano, vai matar porque se o cara que está errado
ele tem que assumir o erro. Eu descobri que tem muita gente sem
vergonha, tem muito fazendeiro bom, como eu falo, tem muito fazendeiro
bom, tem muito fazendeiro perverso, tem muito, as empresas maiores, são
as piores, as piores, isso aí é o que é, as empresas maiores, são as piores
(INFORMANTE A3, Morador de Açailândia. Entrevista concedida em
19/05/2015).

Associado ao medo, a herança que sobra para esses trabalhadores é o
corpo que sofreu com os esforços dos trabalhos pesados, dos esforços repetitivos,
do peso carregado pelos sujeitos. O informante A3, camponês de Açailândia afirma
assim: “hoje eu estou, agora em junho vai fazer cinco anos que eu adoeci e estou
com três hérnias de disco, todas três na L5” (Informante A3, 2015). Ou as vezes,
num tom pairando entre a comédia e a tragédia da vida dura, o trabalhador
Informante JS diz que ao chegar de uma das suas várias viagens para trabalhar em
fazendas, sua mãe se referia à situação de morte que ele se encontrava. Assim ele
afirma: “[mãe do trabalhador] dizia: rapaz tu parece que nem vivo tu tá, mais parece
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que tu já morreu. Era que eu chegava muito... Eu tô é gordo siô. Chegava fininho,
meu filho, que situação”.
Acabam nem podendo trabalhar mais ou aceitar qualquer tipo de serviço,
já que suas condições físicas foram desgastadas ao extremo pelas condições de
trabalho excessivamente degradantes, como o mesmo Informante A4 diz: “Hoje eu
tô passando precisão por que eu não posso trabalhar, problema de pressão,
problema de nervos, mas quando eu podia trabalhar em fazenda eu ganhava
dinheiro, mas eu não ganho mais”.
O informante AB, morador de assentamento no município de Açailândia –
MA, diz assim:
Saí da minha casa cinco horas da manhã, almocei... por que os meus
nervos já estão muito abatido. Serviço me cansa, eu fico nervoso, eu vivia
naquele trabalho, naquela hora que vocês me apanharam [momento em
que os entrevistadores cruzaram com ele na estrada]. [Eu estava em] busca
de uma merenda pra eu criar mais uma força, saí às 5 horas da manhã,
tomei um cafezinho com uma bolacha, trabalhei até dez horas, só eu e
Deus (INFORMANTE AB, Morador de Açailândia. Entrevista concedida em
21/09/2014).

Suas condições, tanto em relação à pobreza como também em relação à
sua saúde física e psicológica, acaba por dar pouca esperança de mudança em
suas vidas, tendo poucas perspectivas de vida. O informante A4r resume assim: “eu
já dei muitos anos e dei o resto da minha vida e tô vendo essa vida acabar aqui”
(INFORMANTE A1, 2014).
Suas experiências de vida, sobretudo às advindas do tempo que foram
vítimas do aliciamento para o trabalho escravo contemporâneo se tornam a forma de
perceber o trabalho no campo de forma geral, limitando sua perspectiva para formas
de trabalho sempre referenciadas na experiência no trabalho escravo. Como o
informante A1 que sugere aos jovens: “Procurar um emprego melhor, por que eu
tenho certeza que um emprego melhor ele sai do sofrimento, ele sai da luta, ele tem
o sossego até para dormir melhor”. Esse emprego melhor é tido como os empregos
urbanos como afirma o Informante B1, morador de Açailândia e resgatado de
trabalho escravo contemporâneo, ex-trabalhador rural e que no tempo da entrevista
atuava como eletricista: “Nem que seja ajudante de pedreiro, nem que seja como
pedreiro ou então um zelador, por que se ele trabalha em fazenda ele vai sofrer, por
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que a vida de fazenda não é fácil não” (INFORMANTE B1, Morador da Zona Rural
de Santa Luzia. Entrevista Concedida em 22/09/2014).
Podemos considerar que o trabalho escravo contemporâneo, não como
algo que permanece apenas como um resto de modo de produção anterior, como
“resquício do processo de expansão do capital, mas como um de seus instrumentos”
(SAKAMOTO, 2011, p. 32), atua na desumanização do ser humano. No sentido de
separar o sujeito dos produtos do seu trabalho e, sobretudo, no sentido de
transformar a força de trabalho do trabalhador em mercadoria, apropriada,
privatizada. Sua desvalorização, no processo de valorização do capital, se dá com o
intuito da acumulação, sendo um de seus instrumentos.
Essa constatação é importante fazendo-nos refletir que o trabalho escravo
contemporâneo é parte da totalidade da reprodução do capital, enquanto
mercantilizadora de toda a vida humana. Ele é uma situação-limite do processo de
alienação do trabalho, sendo não somente a separação do trabalhador do produto
do seu trabalho, como descrito por Marx (2006), mas também, a separação do
trabalhador da sua força de trabalho por completo, não podendo ele nem
comercializar esta última. Esta alienação coisifica o ser humano, para além da leitura
de Erich From (1983) que sistematiza isso numa relação entre sociedade e coisas
criadas por esta, mas sim, que dentro da sociedade o ser humano poder ser trocado,
apropriado.
As experiências pessoais dos trabalhadores que foram resgatados de
trabalho escravo contemporâneo nos levam a crer que na estratégia de
subalternização dos espaços, o Maranhão comporta um lugar privilegiado no que diz
respeito a contenção de mão de obra, que é mobilizada temporariamente para
manter a reprodução do ciclo capitalista no país. Nesse contexto, os trabalhadores
mobilizados enquanto mão de obra tem sua força de trabalho apropriada, espoliados
da sua história como seres humanos.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Eu me lembro muito bem
Do dia que eu cheguei
Jovem que desce do norte pra cidade grande
Os pés cansados e feridos de andar légua tirana
E lágrimas nos olhos de ler o Pessoa e de ver o verde da cana.
Em cada esquina em que eu passava um guarda me parava
Pedia os meus documentos e depois sorria
Examinando o 3X4 da fotografia
Estranhando o nome do lugar de onde eu vinha
Pois o que pesa no Norte pela lei da gravidade
Disso Newton já sabia cai no Sul grande cidade
Belchior, Fotografia 3X4.

A música do cearense Belchior conta a história que pode ser a história
coletiva de vários nordestinos, fazendo uma analogia com a lei da gravidade para
comparar a migração de nordestinos para as cidades ao Sul do país. O relato de
migração, estranhamento, amor e preconceito que é retratado na música do
compositor e cantor nordestino é também parte da história de vida de muitos
maranhenses. Que mesmo estando diante de vários discursos que dizem da sua
melhoria de vida pela modernidade, estão distante do que é anunciado.
Como num réquiem para o trabalho escravo contemporâneo, a
modernidade é anunciada como a redentora dos males do Maranhão. Os espaços
subalternos do estado servem como parte necessária e contraditória do
desenvolvimento capitalista no Brasil. O lugar da reprodução da pobreza, um bolsão
de miséria, criado e reproduzido pela modernidade do capitalismo contemporâneo
como um espaço de reserva do capital e de envio de mão de obra para a exploração
do modo de produção.
Como o lugar da mentira, o Maranhão serve ao modo de produção
capitalista e seu desenvolvimento no Brasil como espaço subalterno. A mentira, a
mesma dita pelo Padre Antônio Vieira no seu Sermão da Quinta Dominga da
Quaresma, no ano de 1654, é corriqueira nos discursos desenvolvimentistas que
são sempre pedras angulares das políticas públicas que são empenhadas no
território do estado. O discurso do desenvolvimento calcado na modernização do
estado, desde o governo de José Sarney, de 1966 a 1971, até o governo Flávio
Dino, iniciado em 2015, tem sido o norte para as políticas públicas. Nessas políticas,
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a pobreza é algo externo ao desenvolvimento capitalista, tal como fica implícito no
discurso do governador ao assumir o cargo de governador do Maranhão em janeiro
de 2015.
A pobreza é parte necessária do capitalismo e a modernidade do modo de
produção contemporâneo acirra, criando laços de relação entre ela e a exploração
do trabalho moderna. A pobreza é parte do processo de exploração do trabalho,
principalmente quando pensamos que o pobre tende a aceitar qualquer forma de
trabalho precarizado e com salários baixos. O Maranhão, historicamente, tem
reproduzido índices sociais de pobreza bem acima da média nacional e ostentando
algumas das piores posições em escala nacional, o que, na verdade, não é
resultado do acaso, mas sim, parte de uma dinâmica social e econômica que lhe
conferiu determinadas características. Essa vocação não se trata de azar ou sorte.
O Estado se tornou, no desenvolvimento capitalista dependente brasileiro um
espaço subalterno à modernidade. O capitalismo dependente que se desenvolve no
país e que foi largamente analisado por Rui Mauro Marinho (2000) tem como um de
seus traços mais marcantes a superexploração de trabalhadores.
A marca da exploração dos trabalhadores brasileiros serve à manutenção
de um capitalismo que envia parte da mais-valia convertida em lucro em forma de
juros para bancos e para os países onde estão localizadas as sedes das empresas
multinacionais. O que é produzido no país não serve aos trabalhadores. Apenas as
marcas na pele, seja nos períodos colonial e imperial, em que o trabalhador tinha as
marcas do chicote do seu senhor, seja na república em que o trabalhador serviu
para construir a imagem do Brasil como pátria. Em todos esses tempos, o paíspotência tem sua pedra de fundação no suor do trabalhador, sobretudo, com a
expansão da fronteira capitalista no Brasil.
A fronteira é parte do processo de desenvolvimento do capital no espaço,
que avança sobre o território brasileiro e incorpora novas regiões. A fronteira agrícola
é condição da reprodução capitalista. Seu avanço depende das formas de
exploração do trabalho, principalmente da superexploração e do trabalho escravo
contemporâneo. O movimento da fronteira é ele próprio parte da modernidade. É a
separação entre o que é dito como arcaico e o que chega como moderno. É a
divisão entre o que é o novo e o velho. Na agricultura, aparece como o antagonismo
entre agricultura camponesa e agronegócio. O discurso da modernidade traz o
agronegócio como o novo que apaga a agricultura camponesa e todas as relações
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não-capitalistas. Como numa evolução linear de tempos históricos. Porém, o
desenvolvimento do capitalismo na agricultura se faz com a modernidade do capital
se articulando, subjugando, assimilando outras formas de produção para poder se
reproduzir. O desenvolvimento desigual e combinado do capitalismo na agricultura
não se faz de maneira evolutiva e muito menos linear. Assim, o Maranhão não é um
espaço perdido no tempo do desenvolvimento capitalista. Ele participa desse
desenvolvimento tendo uma funcionalidade, sobretudo em relação ao envio de mão
de obra barata.
Os estudos têm demonstrado que a migração de camponeses é uma
constância na dinâmica do modo de produção capitalista no país. Esse fenômeno
tem que ser entendido a partir dos processos que ele se relaciona, como o
movimento da fronteira, a pobreza rural, a mobilidade da força de trabalho, o
controle que o capital exerce sobre os salários dos migrantes além do uso do
trabalho escravo contemporâneo, entre outros. Os fluxos migratórios de pessoas
pelo território brasileiro sempre tiveram relação com o desenvolvimento do modo de
produção capitalista no Brasil. À medida que o capitalismo se desenvolvia a partir de
determinadas atividades que se faziam em regiões específicas, esse fluxo se
modificou, bem como as cidades que foram sendo criadas ou crescendo com o
aporte do modo de produção, desde São Paulo como centro industrial e
posteriormente como centro financeiro e gestor, até Marabá (PA), com sua dinâmica
criada pelas atividades da Vale. A dinâmica dos fluxos se modificou à medida que
sistemas de transportes foram se desenvolvendo, permitindo uma maior mobilidade,
mas também, a partir das demandas das atividades que se desenvolveram nas
regiões de destino. Se antes, o fluxo se dava com as pessoas ficando vários anos
nas cidades de destino, atualmente, o movimento de pessoas se dá com esses
migrantes ficando apenas parte do ano nessas regiões. As migrações temporárias
se tornam parte da dinâmica de sobrevivência de populações empobrecidas do
Maranhão para, principalmente, regiões de expansão da moderna agricultura
brasileira.
O Maranhão, nesse contexto, é subalternizado pelo processo de
reprodução do modo de produção capitalista, servindo a manutenção do status quo
do sistema, com o abastecimento de mão de obra barata e precarizada. A
mobilização de mão de obra no estado para a exploração de força de trabalho nas
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regiões dinâmicas do ponto de vista do capital é necessária para a reprodução do
modo de produção.
A saída de maranhenses do estado em busca de melhores condições de
vida parece ser a busca do eldorado. A procura do Eldorado, de Canãa ou das
Bandeiras Verdes tem povoado a imaginação de migrantes em várias partes do
mundo.
Da mesma forma que a busca dos Bandeiras Verdes em meados do
século XX por Nordestinos que adentravam a mata amazônica, a ida de
maranhenses para a região Norte é também a busca pelo lugar de redenção. O mito
das “bandeiras verdes” fez parte do imaginário dos migrantes que se deslocavam
principalmente

do

nordeste

meridional

em

direção

à

região

amazônica,

impulsionados pelo mito, que supostamente foi criado por Pe. Cícero, que teria feito
uma analogia com a busca da terra Santa pelos Hebreus. Como na busca do
Eldorado, nordestinos e principalmente maranhenses vão em busca dos lugares que
reluzem o emprego e as melhores condições de vida tanto como o Eldorado que
reluzia o ouro para os colonizadores. O Eldorado é uma lenda indígena do período
da colonização das Américas. O eldorado foi descrito como sem uma localização
precisa, podendo estar em várias regiões do “Novo Mundo”, do Deserto de Sonora
(México), nas nascentes do Rio Amazonas ou em algum ponto da América Central
ou Planalto das Guianas (entre a Venezuela, Guiana e Roraima no Norte do Brasil).
A lenda falava de uma cidade construída com ouro maciço. A lenda também é
descrita como sendo relatos de um chefe de tribo que se banhava em pó de ouro e
por isso o nome (El Dorado, que traduzido poderia ser O [homem] dourado).58
A busca do Eldorado, como na antiga lenda indígena que motivou muitos
aventureiros europeus a se embrenhar nas matas amazônicas no período da
colonização, parece reviver. Tanto do ponto de vista das migrações internas com
camponeses e trabalhadores rurais empobrecidos e o Eldorado, o espaço urbano
das cidades dinamizadas com grandes obras ou cidades que servem de apoio ou
que se originaram com a extração mineral, como por exemplo, Eldorado dos
Carajás, Parauapebas e Marabá, todas no Pará. Como também do ponto de vista
das migrações internacionais e no Brasil, os haitianos, senegaleses, bolivianos
(dentre outros) são os novos “aventureiros”, mas que ao contrário dos aventureiros
58
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que entraram na mata em busca do ouro, aqueles que atravessaram a mata para
cruzar as fronteiras brasileiras em busca de melhores condições de vida.
A busca do Eldorado comentada por Ernst Bloch (2006) se transforma no
que ele chama de utopia geográfica. Da mesma maneira, podemos falar que a
busca maranhense pelas condições de vida que supõem em outras regiões do país
também é utópica. Com duas características da “esperança geográfica”, o “inventar”
e o “descobrir” se tornam verbos da busca de espaços inóspitos, desde Colombo até
as migrações internas e algumas migrações internacionais. Porém, Bloch chama a
atenção que a “[...] concretização de utopias geográficas, um fenômeno ausente em
todas as demais [...]: a chegada”. É nessa chegada que podemos admitir o
desencanto do descobridor. A chegada dos maranhenses nas regiões onde são
aliciados para o trabalho escravo contemporâneo se torna o desencanto. A imagem
e a realidade se desencontram. O desencontro que Bloch escreve se situa nas
condições que os migrantes se deparam no destino. O Eldorado não é descoberto
por esses migrantes e o Éden em terra não existe.
O aliciamento para o trabalho escravo contemporâneo é um dos
desencantos dos migrantes maranhenses. O Eldorado ganha seu antagônico, as
condições precárias e violentas do trabalho escravo contemporâneo aos quais esses
sujeitos são submetidos.
Esse trabalho teve como objetivo central analisar a migração de
trabalhadores do Maranhão, que buscamos inserir no conceito de espaço
subalternizado para os espaços de atração de mão de obra no Brasil, sobretudo no
campo brasileiro que reflete bem as transformações das relações de trabalho no
país, bem como a reprodução do trabalho escravo contemporâneo. Os elementos de
repulsão e atração a partir das desigualdades regionais são abordados, nessa
perspectiva, como partes constituintes e características do desenvolvimento do
modo de produção capitalista no território nacional. Assim, a relação entre a
reprodução da pobreza nesses espaços, que chamamos de regiões-bolsões; a
ampliação do trabalho escravo contemporâneo no país como parte da dinâmica do
modo de produção que se beneficia da migração de trabalhadores; e a contradição
entre mobilizar e imobilizar os trabalhadores com o cerceamento de sua liberdade
fizeram parte desse estudo.
O trabalho escravo contemporâneo pode ser compreendido como parte
da reprodução capitalista. Ele é uma forma de exploração da força de trabalho
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diferenciada, mas que é apropriada pelo modo de produção. Erroneamente tido
como uma relação arcaica e antagônica a modernidade, o trabalho escravo tem sido
tratado por parte da literatura como uma relação que vai acabar progressivamente.
Porém, as evidências empíricas mostram que o trabalho escravo contemporâneo
permanece com a modernidade. Ele, na verdade, tem sido parte da modernidade.
O processo de reprodução capitalista admite formas não capitalistas, o
que já se aceitava desde Rosa Luxemburgo (1984). Porém, as condições da
modernidade, fazem pensar numa supressão de formas tidas como arcaicas, como
por exemplo, o trabalho escravo contemporâneo. Esse raciocínio é desmentido
pelos fatos empíricos e pela teoria, como o uso de Brandão (2010) da “acumulação
primitiva permanente” e o que Harvey (2004) faz na sua distinção entre acumulação
primitiva da acumulação por expropriação.
O trabalho escravo contemporâneo passa a ser entendido como parte da
modernidade do momento atual do capitalismo, sobretudo como alternativa às crises
cíclicas do sistema, em que a exploração da força de trabalho de forma efetiva e
potencializada aparece como centro da acumulação capitalista. A reprodução do
trabalho escravo contemporâneo em regiões de expansão da fronteira da moderna
agricultura é evidência de que a modernidade capitalista não suprime essa atividade,
mas sim, se fortifica. Além disso, cada vez mais o trabalho escravo contemporâneo
tem sido prática corriqueira em ramos e atividades modernas do modo de produção,
desde a produção de tecnologia, até no vestuário, confecção, fabricação de
eletroeletrônicos. Essa utilização de forma de exploração do trabalho não capitalista
nos leva a crer que o trabalho escravo contemporâneo não é anacrônico à
modernidade capitalista. Ele é perfeitamente adaptável.
Como uma elegia, o trabalho escravo contemporâneo tem sido uma
poesia triste para os resgatados, para os trabalhadores que partem em busca de
melhores condições que as que vivem nas suas regiões de origem, sobretudo o
Maranhão. Ela é cantada ao ver os olhos, ao se escutar suas falas, ao se ver seus
rostos marcados pelo medo e sofrimento.
O combate ao trabalho escravo contemporâneo parece que é muito mais
que seguir a passividade da aceitação das atrocidades dessa prática. É perder a
esportiva como sujeito cordial brasileiro que Belchior canta na sua canção “Meu
cordial brasileiro”, que sorri com “dente de fora do leito”, mas, ele fala que mesmo
assim, ele perde sempre a esportiva com “essa gente indecente”. Diante do mal,
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diante das atrocidades, “mesmo vendo que é escuro”, o sol ainda assim vai brilhar
“com contra quem me dá duro com dedo na cara me mandando calar”.
A constatação de João do Vale na música “O bom filho a casa toma” de
que o sertanejo, assim como ele, deixa o sertão não por falta de chuva ou “pra fazer
baião”, mas sim por que todo sertanejo “sempre tem essa ilusão/conhecer cidade
grande/e põe nas costas um matulão/deixa que cá na cidade/não existe exploração”
deixa clara a relação que o migrante tem com a cidade, no seu movimento de
migração. Porém, o desencanto de perceber que essa ilusão pode se tornar a
barbárie do trabalho escravo contemporâneo.
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