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RESUMO: No espaço agrário nacional sempre existiu o processo de produção
agropecuário, que explorou e continua a explorar a força de trabalho humano, como se
essa fosse um objeto qualquer, exposto em prateleiras e transportados de uma região
para outra, de um país para outro, de uma cidade para outra, de uma zona agrícola
para outra sem os devidos cuidados. Assim, objetivamos com esse artigo articular uma
reflexão sobre o atual processo de migração sazonal do trabalhador (a) rural cearense
para essas atividades que vêm, eventualmente, transformando-os em escravos
contemporâneos no Brasil. No estado do Ceará, a pesquisa realizada revelou que há
várias redes articuladas objetivando levar os trabalhadores cearenses para as fazendas
do Norte, Centro-Oeste, Sudeste e do próprio Nordeste brasileiro.
Palavras-chave: Trabalhador rural, migração sazonal, trabalho escravo.

RESUMEN: En el espacio geográfico nacional siempre existió

el proceso de

producción agropecuario, que ha explorado y sigue explorando la fuerza de trabajo
humano, como si esa fuera un objeto cualquiera, expuesto en las mesadas

y

trasladados de un rincón a otro, de un país a otro, de una ciudad a otra o de algún
poblado, pero de todas las maneras, sin el menor cuidado. Se objetiva, en este artículo,
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pensar y reflexionar sobre el actual atual proceso de migración
trabajador

estacional del

rural cearense, para esas actividades que crecen día trás día y que

convierten el trabajador en esclavos actuales en el país. En Ceará, especificamente, la
encuesta realizada demostró que hay variados equipos articulados que objetivan
trasladar los trabajadores cearenses hasta las haciendas de las regiones: Norte,
Centro-Oeste, Sudeste e incluso en el Nordeste brasileño.
Palabras-clave: trabajador rural, migración estacional, trabajo esclavo.

Introdução
"Esses tabaqueiros eram cubanos emigrados que estavam trabalhando
na Florida. Cubanos trabalhando lá. Sua autoridade era muito forte
entre os emigrantes, especialmente os de Tampa, emigrantes
especializados aqui em torcer fumo, fumo cubano; era fácil, enviavam o
fumo cubano daqui e eles o torciam no Florida". Fidel Castro (em
entrevista ao seu biografo Ignácio Ramonet, 2006, p.41).

A pequena frase dita por Fidel Castro é apenas para relembrar o momento de
1868/1878 em que o processo de modernização da agricultura dos Estados Unidos
avançava e já conseguia mobilizar a força de trabalho da América Central e neste
contexto os cubanos faziam parte.
A fala dos trabalhadores rurais é carregada de conteúdos. Os semi-analfabetos
e analfabetos são como dizem eles ”pau para toda obra”. Essa expressão tem
significados diversos: vigor, força, coragem, auto-estima, boa vontade, perspicácia,
inteligência, disposição, tradição, cultura, valor econômico, ético, além de fazer a luta
avançar e se mobilizar pelo território nacional. Contudo, há outros aspectos como a
dependência, a subordinação, que os obriga a sujeitar-se ao capital, vendendo a força
de trabalho por preços irrisórios.
No espaço agrário nacional sempre existiu o processo de produção agropecuário
que explorou e continua a explorar a força de trabalho humana como se esta fosse um
objeto qualquer exposto em prateleiras e transportados de uma região para outra, de
um país para outro, de uma cidade para outra, de uma zona agrícola para outra sem os
devidos cuidados. Ao chegarem aos lugares de destinos às pessoas que autotransportam sua própria mercadoria, força de trabalho, são depositados em barracões,
abrigos de lonas, com alimentação precária, higiene e ambientes insalubres, água
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escassa, dormida em redes, colchonetes e muitas vezes no chão. Aquele indivíduo que
carrega consigo os atributos, capacidades e competências descritas anteriores ficam
fragilizados diante de tanto poder das empresas, proprietários rurais e do estado.
Podemos afirmar que estes trabalhadores analfabetos e semi-analfabetos são os
mais especializados para trabalharem, principalmente, no corte de cana. São estes
bóias frias, camponeses que circulam pelo país sendo explorados pelo Agronegócio.
Em 2006, os jornais de circulação do Estado do Ceará, noticiaram a saída de
inúmeros trabalhadores do interior rumo a outros estados em busca de trabalhos
temporários. As condições em que esses trabalhadores permanecem nessas
localidades, o translado e os direitos que têm com esse trabalho é, pois, objeto de
nossa análise no presente artigo.

Procedimentos metodológicos
A presente pesquisa contou com a realização de três fases: Levantamento
bibliográfico e documental; aplicação de questionários e análise dos dados.
No levantamento bibliográfico buscou-se levantar informações sobre a migração
e êxodo rural no Brasil objetivando compreender esse processo de mobilidade dos
trabalhadores rurais, assim como, buscou-se informações recentes em meios de
comunicação do Estado do Ceará como reportagens publicadas no Jornal Diário do
Nordeste e O Povo e ainda, em informações publicadas pela CPT (Comissão Pastoral
da Terra) Nacional.
As informações a respeito da migração contemporânea se basearam em
informações obtidas da aplicação de 411 questionários nos municípios de Barro,
Pereiro, Independência, Tauá, Iracema, Lavras da Mangabeira, Pedra Branca e
Acopiara. Esses questionários foram aplicados pelos agentes da Comissão Pastoral da
Terra do Ceará (CPT) que estão distribuídos e, sete dioceses pelo Ceará.
Como última fase do presente trabalho, procedeu-se à análise dos dados obtidos
visando compreender esse atual processo de escravidão contemporânea.

Desenvolvimento
A Migração de Trabalhadores Rurais pode ocorrer por vários fatores: vontade
própria, objetivo de juntar dinheiro, compra de imóveis, moto e etc.Todos esses fatores
contribuíram para o incremento da migração no país. Dentre eles, os fatores
associados ao local de origem e destino, colocam-se como os mais significativos. Em
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geral, são as condições de sobrevivência local, que quando ameaçada, forçam os
trabalhadores rurais a deslocarem-se em busca da sobrevivência. Conforme Santana
(1993) “a crescente pauperização, a expulsão e a violência no campo atingiram
indiscriminadamente, nas últimas décadas, os trabalhadores rurais de todo o país”
(p.21). Sendo assim, esse não é um “privilégio” apenas dos nordestinos.
Na atualidade, passadas mais de quatro décadas do boom do êxodo rural no
Brasil, as estatísticas e os dados de diminuição da população rural comprovam que a
migração ainda permanece, mas toma uma outra forma e adquire novos contornos e
outros destinos. Agora, é a migração sazonal de trabalhadores rurais rumo aos Estados
onde a agricultura está inserida numa economia “moderna” de mercado, inclusive
internacional. Hoje, setores modernos fazem uso de relações de trabalho arcaicas em
processo de produção moderno e até bastante sofisticado para os padrões nacionais.
A migração brasileira teve seu apogeu na década de 60 com o desenvolvimento
da indústria e a conseqüente busca por emprego nas grandes cidades. Segundo
Figueira (1999), no final desta década, milhares de pessoas se deslocaram,
principalmente do Nordeste para o Araguaia paraense, seduzidas por empreiteiros.
Muitos se tornaram prisioneiros nas fazendas e, para sair, empreenderam fugas, tantas
vezes trágicas.

A constatação de que a prática de trabalho escravo prolifera
exatamente nas áreas e atividades agrícolas incorporadas nessa
sistemática capitalista de produção (agroindústria, empresas de
reflorestamento, etc), é uma evidência cristalina de que este modelo de
desenvolvimento não tem nada a ver com o desenvolvimento de uma
sociedade na sua plenitude (SANTANA, 1993. p. 17).

O modelo de desenvolvimento adotado pelo país tem dado abertura para essas
práticas e relações arcaicas de trabalho, que não condizem com o modelo de
modernização que dita a elevação da qualidade de vida da sociedade. Para se ter uma
idéia, o Brasil em 1991 tem o 3º pior lugar na má distribuição de riquezas, segundo a
avaliação do Banco Mundial. Uma pesquisa publicada em março de 1993 indicava que
58% da população do Piauí, 47% do Ceará e 36% da Bahia – todos eles estados do
Nordeste – viviam com 60 dólares por mês, ou menos. É dessas regiões e de bolsões
de desespero em outros estados, que provém o grande número de trabalhadores
migrantes – vulneráveis a diferentes formas de exploração.
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Como se pode perceber, a modernização da agricultura não foi acompanhada do
desenvolvimento da qualidade de vida da população do campo. Na realidade
aprofundou as desigualdades sociais e a expulsão o homem do campo, levando os
trabalhadores a migrarem rumos aos grandes centros urbano-industriais, proletarizando
o camponês. O trabalho escravo nesse contexto “se insere como uma necessidade do
sistema para aumentar a taxa de lucro ou viabilizar economicamente certas atividades
produtivas” (SANTANA, 1993. p. 38).
O trabalho sazonal e a exploração do trabalho no Brasil constituem-se cada vez
mais, em atividades análogas ao trabalho escravo do período colonial. Trata-se,
portanto, da escravidão contemporânea no Brasil. “Alguns consideram esse trabalho
obrigatório, escravidão; para outros, basta “opressão” ou “violência”, na esfera do
direito do trabalho, para ser caracterizado como trabalho escravo (FIGUEIRA, 1999.
p.165). Se, por um lado, não se constata grande incidência de trabalho escravo no
Nordeste, por outro, pode-se constatar que a Região, notadamente o Ceará, tem se
caracterizado como exportadores de mão-de-obra barata ou até mesmo escrava para
outros Estados (SANTANA, 1993. p.21).
“No Brasil, a migração sazonal é massiva e particularmente difícil de quantificar.
Como grande parte dela é informal, não se dispõe de estatísticas, e entre os dados do
censo não há informações desta natureza” (SUTTON, 1994. p. 38).
O Ceará, embora não seja um Estado onde predominem essas modernas
atividades agrícolas, está relacionado ao trabalho escravo contemporâneo por ser uma
área de forte concentração de mão-de-obra barata para esses setores em outros
Estados. Reside na informação, a alternativa ao combate a essas práticas de
aliciamento de trabalhadores rurais no Estado.
No aliciamento, não há de fato, uma relação direta dos donos das fazendas com
os trabalhadores. Eles são aliciados por uma figura conhecida no meio rural como
“gato”, que é um tipo de empreiteiro. A ele cabe a função de buscar os trabalhadores
nas suas comunidades. Viajam de cidades em cidade à procura da sua “presa”.
Os trabalhadores rurais que vivem nas áreas mais longínquas e em piores
condições de sobrevivência, necessitando de emprego, salário e alimentação são os
mais vulneráveis ao palavreado do gato. São enganados com falsas promessas de
garantia dos direitos e de trabalho digno para sustentar a família. As reais condições
em que o trabalhador permanecerá nos alojamentos das empresas, no entanto, ficam
mascaradas ou nem são citadas para que o trabalhador não suspeite que as
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promessas de salário alto e garantido, bom trabalho, alojamento e alimentação boa e
adequada na realidade são inverdades.
Diante dessas promessas e das condições em que vivem esses trabalhadores
desempregados e sem perspectivas no interior do Estado, a resposta do trabalhador ao
“gato” só pode ser uma: Aceito sim senhor!
Para tornar a proposta ainda mais tentadora, os gatos (empreiteiro) concedem
até adiantamento para a família do trabalhador que ficará à sua espera. Somente no
momento da viagem é que o trabalhador começa a perceber o emaranhado de dívidas
que ele começou a se envolver a partir daquele momento. Já sai de sua localidade
devendo o adiantamento, e o translado até a empresa. Isso sem contar o fato de que
ele não tem acesso à “famosa” caderneta de anotações, onde em geral, tudo que ele
consome sai por três ou quatro vezes o valor real.
A ilusão de um bom trabalho esconde a dura realidade a que serão submetidos
os trabalhadores rurais, portanto, “[...] não são comprados por dinheiro, mas por ilusão
de falsas promessas. A busca de emprego, de salário e comida os leva a viverem um
drama que como muitos casos terminam em tragédia” (SANTANA, 1993. p.45).
A caracterização do deslocamento dos trabalhadores na atualidade sofreu
bastante alterações se comparada aos escravos do período colonial. Quando se pensa
em escravos do período colonial, logo se atrela o seu deslocamento aos navios
negreiros em condições subumanas. Atualmente, o translado dos trabalhadores já não
se dá através de navios negreiros, até porque se forja uma falsa liberdade para garantir
a confiança destes e a conseqüente prisão a que eles ficam submetidos. Assim, é
comum a condução de trabalhadores através do transporte rodoviário. Fala-se até em
casos de trabalhadores que vão para as áreas de produção de avião.
Costuma ser estabelecido um local para que os trabalhadores se encontrem, em
geral, uma cidade mais central. Todos vão para lá em dia e hora marcados. Levam
consigo comida, para evitar gastos durante a viagem que costumam ser demoradas.
Acreditam que assim, evitam aumentar a dívida com o “gato” que já está pagando as
passagens, que eles terão que pagar com o fruto do trabalho desenvolvido nas
fazendas. A viagem é dura, cansativa, difícil. A alimentação é pouca e nem sempre
suficiente para toda a viagem. No entanto, na ida para as fazendas, as condições são
“melhores”, uma vez que podem contar com a comida feita pelas esposas, como a
rapadura e a farinha e também com o coração cheio de esperança e ilusões com o
trabalho. A volta (para os que voltam) é muito mais difícil, pois não têm dinheiro para
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comprar comida, nem sempre tem dinheiro para a passagem e voltam de carona
seguindo de trecho em trecho até em casa, as vezes pedem aos familiares o dinheiro
da passagem (gerando uma outra dificuldades: a de receber o dinheiro em mãos).
Além disso, voltam cansados e desiludidos, cheios de saudade e decepcionados por
não terem podido juntar um dinheirinho1 para realizar algumas benfeitoras na sua casa
ou para gerar alguma qualidade de vida a sua família.
As áreas de destino dos trabalhadores rurais são áreas de fronteiras agrícolas e
Estados das regiões Sudeste e Sul, onde predominam atividades produtivas
incorporadas no sistema capitalista de produção onde se utilizam insumos
tecnológicos, cuja produção visa o mercado externo e também cujas relações
trabalhistas caracterizam-se por serem exploradoras de mão-de-obra.

“No Brasil a ocorrência do trabalho escravo nos dias atuais não se limita
às regiões subdesenvolvidas ou às áreas de expansão da fronteira
agrícola, mas ocorre, expressivamente, nas regiões mais desenvolvidas
como Sudeste e Sul” (SANTANA, 1993. p. 29).

Colocam-se como áreas atrativas para a realização dessa atividade os estados
do Pará, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Rio de Janeiro e São Paulo.
Segundo o Ministério do Trabalho, na Instrução Normativa nº1, de 1994, a
moderna escravidão se define como “condição análoga à de escravo que se dá através
de fraude, dívida e retenção de salários e documentos, ameaça e violência”.
Essa moderna escravidão no Brasil teve suas primeiras levas de denúncias nas
décadas de 60 e 70, período que coincidiu com o crescimento econômico e com a
expansão da fronteira agrícola Sul por Mato Grosso e Pará.
Nesse período, o governo militar almejava promover a expansão econômica da
região amazônica de duas maneiras: a primeira – estimulando a “colonização” por
camponeses do Nordeste e do Sul do país; segundo – fomentando investimentos em
grande escala através de incentivos fiscais (SUTON, 1994). Dentre as empresas que
se beneficiaram das isenções de impostos e subsídios do governo nesse período
estavam as multinacionais Volkswagwn, Nixdor, Liquigás e Bradesco, Banco Real e
Bamerindus.

1

São raros os casos de trabalhadores que conseguem juntar dinheiro para comprar casa, moto e etc.
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Devido a recessão e a grave crise pela qual atravessava o país, essas
empresas, tendo em vista diminuir custos, exploravam seus trabalhadores. Houve
denúncias contra algumas delas, mas não todas.
Além do número tímido de denúncias, em virtude do medo de represálias, da
falta de segurança dos trabalhadores fugitivos das áreas de exploração e do próprio
desconhecimento desses trabalhadores da quantidade de trabalhadores exploradas
nas fazendas, há muita dificuldade de se caracterizar o trabalho escravo
contemporâneo e até de estimar o número de envolvidos nesse processo.
Como diz Suton (1994), os casos relatados não passam de uma amostra de um
fenômeno generalizado, uma vez que somente alguns trabalhadores conseguem
escapar e sentir-se suficientemente seguros para alertar as autoridades ou os
organismos não-governamentais. Além disso, “[...] os órgãos governamentais têm
entendimentos muito variados quanto a quais são as “condições análogas à
escravidão” previstas no Código Penal Brasileiro” (SUTON, 1994).
Em princípio esse gênero de crime pode realizar-se em qualquer parte, mas
praticamente só em lugar onde a vigilância jurídica seja tão precária que fato de
tamanha gravidade escape à ação sancionadora da lei. Tem-se atribuído a sua prática
em certas regiões do interior mais afastada dos centros regulares da cultura, como nos
seringais da Amazônia, ou em outras regiões do país que atraem pobres trabalhadores
que depois são explorados por empresários criminosos.
Devido às dificuldades de caracterizar o trabalho escravo contemporâneo no
Brasil, a Comissão Pastoral da Terra elaborou os seguintes pontos como critérios para
caracterização do trabalho escravo:
1. Dívida crescente e impagável que torna o trabalhador cativo;
2. Dívida com pensão, adiantamento para a família, condução até o local de trabalho,
alimentação durante a viagem, alimentos e objetos comprados no armazém;
3. Presença de pistoleira e vigias armados para evitar fugas;
4. Maus tratos, ameaças, violência sexual, jornada excessivas de trabalho, alimentação
sem qualidade e insuficiente para manutenção do trabalhador, apreensão de
documento pessoal, local inacessível e falta de assistência médica.
A CPT caracteriza trabalho escravo

“Como sujeição física ou psicológica, reconhecendo que o instrumento
mais comum para se alcançar a sujeição no país tem sido a dívida
crescente e impagável, que começa quando o “gato” , ou empreiteiro,
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assume gastos do trabalhador na pensão e deixa um adiantamento
para a família” (VV.AA. 1999. p.169).

Há consenso que o elemento essencial e central nessa caracterização seja a
SUJEIÇÃO a que são submetidos os trabalhadores (as) que pode ser tanto física
quanto moral.
Suton (1994) coloca que o principal instrumento de escravização no Brasil hoje é
o endividamento. É preciso atentar para o fato de que a saída desses trabalhadores
ainda é constante no Brasil em Estados considerados zonas de expulsão, como o
Ceará. A fiscalização no Brasil deixa muito a desejar nos aspectos legais que visam
garantir a realização de uma atividade lícita, que possibilite ao trabalhador o uso de um
dos seus bens mais preciosos – a liberdade.
Diante de tantas divergências para caracterizar a escravidão, W. de Castilho
ofereceu uma conceituação jurídica:

“Trabalho forçado ou compulsório, ou também obrigatório, é todo
trabalho ou serviço exigido de um indivíduo sob ameaça de qualquer
penalidade e para a qual não se ofereceu de espontânea vontade. É o
que está expresso na convenção 29 sobre trabalho forçado, promulgada
no Brasil pelo Decreto n. 41.721, de 1957 (CASTILHO, 1994, p. 22 apud
VV.AA. 1999. p.168).

“Conforme Gorender, a característica essencial do escravo “reside em sua
condição de propriedade de outro ser humano” (VV.AA. 1999. p. 166).
Como se pode perceber, todas as caracterizações levantadas convergem para o
mesmo ponto: o trabalho escravo é a retirada da liberdade, da autonomia do outro.
O trabalho escravo contemporâneo no Brasil é de fato percebido, a partir dos
depoimentos de trabalhadores que conseguem fugir do cárcere privado. As condições
degradantes de trabalho também são observadas nos depoimentos de trabalhadores
sazonais que costumas migrar anualmente. Observemos então algumas dessas
colocações:
[...] O alojamento em São Paulo é em pequenos quartos. Em cada
quarto dorme uma dúzia de homens, em beliches de três andares. Os
colchões são sujos; às vezes tem ratos e pichilingas. O banheiro é um

10
XIX ENGA, São Paulo, 2009

SILVA, D. R. D., et. al.

só para todos. A fila é grande. Entra-se no banheiro de três ou quatro
[...] A gente não tem muita fome porque o cansaço é grande. Cai no
colchão e a gente não se importa se é sujo, nem se importa das
mordida das dos insetos. (Jovem de Tauá – O ROCEIRO, jan e fev de
2006).

Nota-se as condições de hospedagem a que são submetidos esses
trabalhadores. Sem salários adequados, não podem pagar por alimentação e
hospedagem adequadas, tem horas excessivas de trabalho e essa situação, só vai
degradando a condição humana desses trabalhadores.
Em geral, os trabalhadores retornam a essas atividades, mesmo sabendo o
quão ruim elas podem vir a ser. O fato, é que eles precisam trabalhar para manter a si
e aos seus, e por isso se arriscam nessas atividades de caráter duvidoso.
Os jovens que se lançam pela primeira vez nessa aventura, em geral, não têm
noção do que vão enfrentar nessas fazendas. Alguns, depois de viverem essa
experiência não pensam em retornar.
[...] Foi uma experiência muito ruim, que não quero passar por outra
igual novamente. Lá é muito perigoso. Quando viajei fui levado para
uma empresa, onde passei três meses. Pagava R$220,00 por uma
pensão – um quarto muito pequeno, onde ficam vários homens,
dormindo em beliches ou em colchonetes, no chão. O local da pensão
era tumultuado e perigoso. Aconteceram várias mortes nesse período.
Mesmo se não fosse lá, a polícia procurava lá os suspeitos, por ser um
local já afamado. Eu trabalhava queimando cana. Saía às 4h, andava
mais de 80 km, lá passava o dia e só retornava às 8 ou 9h da noite.
Ganhava R$ 300,00 por quinzena, se fizesse muito esforço. Tinha muito
medo de ser picado por cobra, pois tinha muita cascavel que muitas
vezes a gente via queimando junto com a cana. Aqui, quando a gente
precisa de uma coisa encontra quem ajude, lá não é assim. Pra eu
voltar foi preciso que meus pais me mandassem dinheiro. Vim num
ônibus clandestino, demorando quatro dias para chegar. (Jovem de São
Joaquim – Independência que foi a Leme – SP, O ROCEIRO –
Julho/Agosto de 2007).
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Todos esses relatos nos dão uma idéia de como a moderna escravidão se
mantém por meio de ameaças, do medo, da punição, da surra e até do assassinato.
Há que se divulgar, as reais condições em que trabalha o agricultor quando
recrutado para a realização dessas atividades em outros Estados. “Logo ao serem
recrutados, tem sua liberdade cerceada, através de mecanismos de sujeição e
repressão tão perversos que, como “teias de aranha”, facilmente reduzem homens
livres e cidadãos à condição de escravos fazendas” (SANTANA, 1993. p. 44).
Ao chegarem às fazendas ficam alojados em quartos minúsculos onde mal
podem colocar seus objetos pessoais. Dividem o quarto com mais um grupo de
trabalhadores, todos, em geral, de áreas distintas uma da outra (isso evita articulação
entre os trabalhadores). A cama onde dormem não traz nenhum conforto, sendo às
vezes, infestada por insetos como pichilingas. Há casos, em que os trabalhadores
ficam em locais que sequer dispõem de cama, então eles se alojam em cima de caixas
de papelão.
A péssima alimentação causa infecção intestinal. A água é tão pouca que não
podem lavar as marmitas, há moscas por todos os lados, os alimentos não são
protegidos e a cozinha cheira tão mal que impesta todo o alojamento.
As condições de hospedagem afetam sobremaneira as condições de saúde
desses trabalhadores. A água não é tratada e em muitos os casos, apenas água
disponível em córregos, lagos ou poços próximos ao alojamento é que estão ao
alcance dos trabalhadores. A carga horária excessiva de trabalho, de até 16h diárias,
fere a legislação trabalhista.
Frequentemente

os

trabalhadores

tem

seus

documentos

apreendidos

(principalmente carteira de trabalho) e também são vigiados por capangas armados,
para evitar fuga de algum dele.
Além de todas essas situações humilhantes, há casos em que as mulheres são
vítimas de abusos sexuais, e não podem sair do local e seus companheiros também
não podem fazer nada, uma vez que, estão subjugados pelas armas dos pistoleiros e
capangas das fazendas. É o que demonstra um depoimento do livro de Santana
(1993).

“[...] quando cheguei perto de um mata-burro, ele me mandou descer do
cavalo, me fez entrar dentro do mato e lá colocou o revólver em meu
ouvido e me obrigou a tirar a roupa, que ele queria transar” (Maria
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Elizabete de Souza Neves, fugitiva da Fazenda Escondido em Matupa –
MT, p.54).

Quando da dívida, na verdade as empresas têm estratégias para burlar as leis, a
LASA, por exemplo, possuía (segundo Santana, 1993) dois contracheques, um para
mostrar aos fiscais constando do pagamento do salário mínimo e os descontos
obrigados por lei que mostram aos trabalhadores, constando o salário realmente pago,
que era muito abaixo do salário mínimo, e os descontos efetivados, e outro que era o
valor realmente pago ao trabalhador.

Resultados
Em fevereiro de 2006 uma fiscalização do Ministério Público do Trabalho,
através do seu Grupo Móvel de Fiscalização, constatou a existência de trabalho
escravo no distrito de Caioca, município de Sobral. Eram 24 trabalhadores, sendo 16
vindos do Estado do Maranhão e 08 da região de Sobral. Trabalhavam para a empresa
Mundial Serviços da Bahia que prestava serviços para a Companhia Hidrelétrica do
São Francisco (Chesf). O fato foi denunciado em 07 de fevereiro, mas os trabalhadores
estavam vivendo situações análogas à de escravos desde o dia 09 de janeiro de 2006
(DN, 07/02/06; O POVO, 07/02/2006).
Em março de 2006 os fiscais da DRT foram a Quixeramobim averiguar as
denúncias de que cinco pessoas incluindo uma criança de 12 anos e uma idosa de 68
anos eram mantidas em cárcere privado e submetidas a trabalho escravo.
O proprietário da fazenda onde a família foi encontrada foi preso em flagrante na
delegacia Regional de Quixadá por cárcere privado, porte ilegal de arma e manutenção
de pessoas em regime de trabalho escravo.
Também no município de Ubajara, na serra da Ibiapaba, a fiscalização da
DRT/Ce encontrou funcionários da Mundial Serviços que haviam sido aliciados com
promessas enganosas de salários, mas que estavam sem direitos trabalhistas, sofriam
retenção salarial e viviam em condições degradantes. Algumas das vítimas eram
originárias dos estados do Piauí e Maranhão.
Outras irregularidades trabalhistas cometidas por esta mesma empresa foram
constatadas em Pentecoste, Irauçuba e Guaiuba, num total de 103 trabalhadores sem
os direitos respeitados.
A Delegacia Regional do Trabalho de Minas Gerais encontrou e resgatou 26
trabalhadores rurais Cearenses que se encontravam em situação análoga à escravidão
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numa fazenda no município de Campos Altos, no Alto Paranaíba a cerca de 268 km de
Belo Horizonte. Os trabalhadores eram do município de Barro no Ceará. Eles dormiam
em folhas de coqueiro e bananeira e não tinham banheiro, nem água potável. A
denúncia partiu do Ministério Público Estadual (DN, 04/08/2006).
No dia 19 de março de 2007 foram encontrados 50 trabalhadores de Guaraciaba
do Norte, Croatá e Ipueiras, em condições degradantes na zona oeste do Rio de
Janeiro. A situação era análoga a de escravos. O grupo foi contratado pela empresa
Marques Vieira Conservação e Limpeza que prestava serviços a empresas de ônibus.
Os cearenses eram encarregados de fazer a limpeza dos veículos e trabalhavam em
turnos de 12 horas. Nas casas que serviam de alojamento havia muito mau cheiro, falta
de higiene e de água potável. Muitos dormiam em papelões, pois os beliches não eram
suficientes para todos (O POVO, 23/03/2007).
O Ceará entrou na lista suja do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), pois a
fazenda Soever do Sr. Everardo Vasconcelos em Beberibe foi incluída no cadastro do
ministério do trabalho, após ter sido flagrada com 40 trabalhadores em situações
degradantes. A ação foi do Grupo Móvel de Fiscalização do Trabalho Escravo da DRT
Ceará (O POVO, 28/07/07).
Um grupo de auditores fiscais da DRT Ceará, chegou de surpresa na fazenda
Ecofértil em Aracati e encontraram 35 trabalhadores alojados em situação degradantes.
Dormiam amontoados, em um ambiente sujo, sem banheiro e sem água potável.
Quatro trabalhadores foram resgatados, os demais decidiram permanecer no trabalho
em razão da empresa assumir o compromisso de dar condições imediatas de serviço.
Esses trabalhadores trabalhavam na colheita de melão (DN, 22/09/07).
Cerca de 450 agricultores do Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba, deixam
seus lugares de origem e seguem para São Paulo, Minas gerais e Brasília em busca de
condições de sobrevivência. Esse número refere-se aos ônibus que saem de Ererê na
região do Vale do Jaguaribe e vão para plantações de tomate, colheitas do café, corte
da cana (O POVO, 24/07/2001).
O Grupo Estadual Rural da DRT de São Paulo acredita que exista uma rede de
aliciamento e recrutamento de trabalhadores funcionando no Nordeste. Essa rede
reuniria homens para atuar no corte de cana no interior paulista. O problema é que
vários recrutadores não cumprem seus contratos com os agricultores e estes acabam
vivendo em condições insolúveis que em alguns casos beiram à escravidão (DN,
08/07/05).

14
XIX ENGA, São Paulo, 2009

SILVA, D. R. D., et. al.

Trabalhadores de Ererê e Milagres que saíram para as regiões sudeste e centrooeste retornam a cidade de origem por dois motivos; saudades de casa e a dureza do
trabalho. São obrigados a trabalhar 11 horas por dia e sofrem os efeitos dos
agrotóxicos. Alguns planejam voltar outros não (O povo24/07/01).
Cinco ônibus da empresa Gontijo, com cerca de 300 trabalhadores de 18 a 40
anos, saiu de Barbalha, no Ceará para o interior de São Paulo na busca de emprego no
corte da cana. Se não conseguem emprego na usina vão trabalhar na colheita da
laranja. Eles ficam meses e ganham em media R$ 800,00 mensais. Embora esta seja
uma saída para o momento, os sindicatos afirmam que isso dificultará a aposentadoria
como trabalhador rural (DN, 31/03/05).
Segundo o senso 2000 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),
o município de Ererê possuía 6.302 habitantes. Desses 3.150 eram do sexo masculino.
Pelo menos 280 trabalhadores saíram de Ererê para São Paulo. Segundo a DRT do
Ceará, 446 pessoas migraram para o interior Paulista só em 2005 (DN, 06/07/05).
Foram 13 migrantes cearenses encontrados em alojamentos irregulares em
Ibaté, interior de São Paulo. Eles colhiam em média 10 toneladas de cana-de-açúcar
por dia na usina Ipiranga.

Foram enganados quanto às condições de alojamento,

mesmo assim pretendem voltar a São Paulo no ano que vem. Outros 41 migrantes de
Ipaumirim no Ceará, e que foram trabalhar no corte da cana em Ibaté, passavam fome
e sede, dormiam no chão e ficaram nove dias sem ocupação (DN, 07/07/05).
As situações denunciadas representam a ponta de um iceberg submerso. As
relações de trabalho na agricultura e pecuária acontecem à margem da legalidade.
Pouquíssimos vaqueiros, encarregados de “tirar o leite” nos currais e pouquíssimos
tratoristas das fazendas têm carteira assinada e gozam de seus direitos trabalhistas.
Os trabalhadores que dão “dias de serviço” também estão fora de qualquer
regulamentação e proteção.
A pesquisa realizada pela CPT do Ceará ocorreu nas dioceses de Crateús,
Iguatu, Crato e Limoeiro do Norte que estão localizadas em espaços geográficos com
características fisiográficas e de formação sócio-econômica diferenciadas no contexto
do semi-árido nordestino.
A diocese de Crateús é parte do sertão dos Inhamuns nas quais as condições
climáticas e sócio-econômicas apresentam-se como fatores que limitam as ações dos
trabalhadores rurais. É uma região em que a estrutura fundiária continua bastante
concentrada nas mãos de grandes e médios proprietários impedindo o acesso dos
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camponeses à terra. Nesta diocese os municípios pesquisados foram Independência e
Tauá. Tomando por base os levantamentos pelo Instituto de Pesquisa Econômica do
Estado do ceará (IPECE), elaboramos a seguinte caracterização.
O município de Independência localiza-se na micro-região dos Inhamuns a 270
km de Fortaleza. A população era de 25.262 habitantes, de acordo com o Censo
Demográfico do IBGE (2000). Destes, 40,63% residiam na área urbana e 59,37% na
área rural, perfazendo uma área total de 3.219 km². Seu Índice de Desenvolvimento
Humano (IDH) é de 0.657 segundo o Atlas de Desenvolvimento Humano/PNUD (2000).
Observa-se no município problemas relacionados à degradação dos recursos
naturais com forte tendência a desertificação. As principais causas do processo de
desertificação estão associadas ao uso inadequado de solos, à destruição da cobertura
florestal (queimadas, desmatamento desordenado), ao manejo incorreto de recursos
florestais,

às

práticas

agrícolas

e

pecuárias

inapropriadas

e

aos

efeitos

socioeconômicos da variabilidade climática.
O uso intensivo do solo, sem descanso e sem técnicas de conservação, provoca
erosão e compromete a produtividade, repercutindo diretamente na situação
econômica do agricultor. A cada ano, diminuem a colheita e as possibilidades de
acumular reservas de alimentos para o período de estiagem.
Em um território de 4.850 hectares que compõe a microbacia do riacho Santa
Luzia, um afluente do riacho Independência, integrado à bacia hidrográfica do rio Poti,
que se localiza no distrito de Iapi, reunindo as comunidades de Santa Luzia, Alto Doce
e Várzea do Toco, há trechos nos quais é bastante perceptível a degradação.
Esse cenário tem provocado danos econômicos, sociais e ambientais aos
trabalhadores (as) do município, que destituídos de recursos próprios para recuperação
do potencial local, se vêem em condições de insustentabilidade familiar.
Com base nessas condições, se desenvolveu em Independência a Escola
Família

Agrícola

que

adequa-se

à

realidade

local,

procurando

disseminar

conhecimentos para os filhos dos trabalhadores (as) rurais, para que contribuam no
desenvolvimento de atividades possibilitando a convivência com as limitações e
aproveitamento adequadamente das potencialidades locais. Nesse sentido, as
mandallas favorecerão o aprendizado adquirido na escola família agrícola e serão
favorecidas com os conhecimentos já adquiridos na mesma, por tratar-se de um
sistema que condiz com as teorias e práticas vivenciadas na sala de aula.
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A EFA veio como uma proposta de qualificação dos trabalhadores (s) rurais
objetivando mantê-los no campo, evitando, desta forma, o processo migratório dos
sertões dos Inhamuns. Mesmo diante do esforço desenvolvido pela diocese de Crateús
e paróquia de Independência as migrações continuam a existir com bastante
intensidade.
O município de Tauá localiza-se na micro-região dos Inhamuns a 319 Km de
Fortaleza. Em Tauá a população era de 51.948 habitantes, de acordo com o Censo
Demográfico do IBGE (2000). Destes, 51,44% residiam na área urbana e 48,56% na
área rural, perfazendo uma área total de 4.018km². Seu Índice de Desenvolvimento
Humano (IDH) é de 0.665 segundo o Atlas de Desenvolvimento Humano/PNUD (2000).
No município, 15.259 habitantes, têm renda inferior a 1 salário mínimo mensal e
18.582, não dispõem de nenhuma fonte de renda mensurável. O rendimento médio
mensal vigente no município em 2001 era de R$ 249,19 per capita.
A permanência do camponês nesta área tem se colocado como um desafio cada
vez maior, uma vez que, os trabalhadores rurais submetem-se à migração sazonal para
o corte da cana (na maioria das vezes) e outras atividades agrícolas localizadas em
outros Estados, como forma de garantir uma renda mensal para a família. Muitos
trabalhadores se sujeitam às duras condições de trabalho que afetam a saúde de um
jeito definitivo e induzem a utilização de drogas para resistir ao esforço prolongado.
Isso ocorre devido às condições inadequadas para se produzir na região, em
detrimento das condições ambientais locais, da falta de investimento do poder público
especificamente nas atividades agrícolas e também, pela falta de atividades que gerem
renda permanente para estes trabalhadores.
O município está localizado na região do polígono das secas, que em geral, são
regiões submetidas a condições severas de semi-aridez. No entanto, estudos
comprovam a existência de recursos hídricos locais que não são utilizados ou são
subutilizados que podem ser empregados no processo mandalla, gerando assim,
emprego e renda para as famílias beneficiadas, bem como, uma diversificação e
aumento da produção que estimulará a população local no consumo de produtos
orgânicos.
Nessa

perspectiva,

a

implantação

das

mandallas

irá

favorecer

o

desenvolvimento de atividades de produção que de um lado evitaria a migração
sazonal com a conseqüente desagregação da família e por outro, favorecerá o uso do
potencial local, respeitando as condições ambientais existentes e permitindo produzir
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de maneira ecologicamente correta, garantindo a sobrevivência e permanência da
família no campo.
Mesmo diante das alternativas criadas na diocese e especificamente no
município de Tauá, não tem sido retida as migrações sazonais, visto que, as migrações
são decorrências de problemas estruturais, tais como: estrutura fundiária, desemprego
e ausência de políticas públicas.
A diocese de Iguatu está situada na região centro sul do estado do Ceará e
corresponde a uma parcela da região fisiográfica da bacia do rio Jaguaribe na qual as
características dos solos são propícias ao desenvolvimento da agropecuária. No
entanto, a estrutura fundiária concentrada e apropriada por uma pequena parcela de
proprietários rurais não permitem que trabalhadores e trabalhadoras rurais tenham
acesso à terra. Estes fatos indicam os motivos das migrações sazonais que ocorrem
nos municípios de Acopiara, Mombaça e Pedra Branca.
O município de Acopiara localiza-se na micro-região do sertão de Senador
Pompeu a 340 km de Fortaleza. Em Acopiara a população era de 48.703, de acordo
com o Censo Demográfico do IBGE (2007). Seu Índice de Desenvolvimento Humano
(IDH) é de 0.597 segundo o Atlas de Desenvolvimento Humano/PNUD (2000), estando
no 149º lugar no ranking.
O município Mombaça localiza-se na micro-região do sertão de Senador
Pompeu a 257 km de Fortaleza em linha reta (IPECE, 2004). Em Mombaça a
população era de 41.215 habitantes, de acordo com o Censo Demográfico do IBGE
(2000) e em 2007 era de 44.364 (IBGE, 2007). Em 2000, 38,95% residiam na área
urbana e 61,05% na área rural, distribuídos em uma área 2.119,46 km² (IPECE, 2004).
Seu Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é de 0.604 segundo o Atlas de
Desenvolvimento Humano/PNUD (2000), estando no 141 colocação no ranking do
estado do Ceará.
O município Pedra Branca localiza-se na microrregião do sertão de Senador
Pompeu a 236 km de Fortaleza em linha reta. Em Mombaça a população era de 40,742
habitantes, de acordo com o Censo Demográfico do IBGE (2000) e em 2007 era de
40.762 (IBGE, 2007). Em 2000, 42,58% residiam na área urbana e 57,42% na área
rural, distribuídos em uma área 1.303,27 km² (IPECE, 2004). Seu Índice de
Desenvolvimento Humano (IDH) é de 0.605 segundo o Atlas de Desenvolvimento
Humano/PNUD (2000), estando em 139º lugar no ranking estadual.
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A diocese do Crato situa-se na região sul do estado do Ceará. Parte desta está
inserida na microrregião do Cariri cearense, na qual as características climáticas
apresentam-se diferenciadas do Nordeste Semi-árido. Os municípios de Barro, Lavras
da Mangabeira nos quais foi desenvolvida a pesquisa estão na microrregião dos
sertões do Cariri. É uma região fisiográfica com características climáticas diferenciadas
das demais áreas da região semi-árida cearense. O clima tem uma temperatura amena
e o vale do cariri na qual está situada a sede da diocese, as condições de umidade dos
solos são apropriadas para a produção agropecuária, principalmente, a cana-de-açúcar
e fruticultura.
O município de Barro localiza-se na micro-região de Barro no sul cearense a
381 km de Fortaleza em linha reta. Em Barro a população era de 20.007 habitantes, de
acordo com o Censo Demográfico do IBGE (2000) e em 2007 era de 20.673 (IBGE,
2007). Em 2000, 54,31% residiam na área urbana e 45,69% na área rural, distribuídos
em uma área 701,16 km² (IPECE, 2004). Seu Índice de Desenvolvimento Humano
(IDH) é de 0.658 segundo o Atlas de Desenvolvimento Humano/PNUD (2000) o que o
coloca em 35º lugar no ranking estadual.
O município de Lavras da Mangabeira localiza-se a 338 km de Fortaleza na
microrregião de Lavras da Mangabeira no Centro-sul Cearense. A população em 2000
era de 31.203 habitantes, dos quais 53,62% vivam na área urbana e 46,38% residiam
na área rural, perfazendo um total de 947,95 Km² (IPECE, 2007). Em 2007 a população
era de 29.736 habitantes (IBGE, 2007). Seu Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)
é de 0,636 segundo o Atlas de Desenvolvimento Humano/PNUD (2000), o que o coloca
em 79º lugar no ranking estadual.
A diocese de Limoeiro está situada na microrregião do Baixo Jaguaribe. Nesta
área do estado do Ceará estão implantados os perímetros irrigados de Morada Nova,
Apodi e Chapadão de Russas nos quais estão sendo exploradas as atividades do
agronegócio. Além destes, estão implantados no vale do Jaguaribe propriedades
privadas que vem cultivando a fruticultura voltada para a exportação. Nesta diocese
foram pesquisados os municípios de Ererê, Iracema e Pereiro.
O município de Ererê localiza-se a 255 km de Fortaleza na microrregião da
Serra do Pereiro no Jaguaribe. A população total em 2000 era de 6.302 habitantes, dos
quais 35,89% vivam na área urbana e 64,11% residiam na área rural, perfazendo um
total de 382,73 Km² (IPECE, 2006).Em 2007 a população era de 6931 habitantes
(IBGE, 2007). Seu Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é de 0,619 segundo o
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Atlas de Desenvolvimento Humano/PNUD (2000), o que o coloca em 114º lugar no
ranking estadual.
O município de Iracema localiza-se a 231 km de Fortaleza na microrregião da
Serra do Pereiro no Litoral Leste/ Jaguaribe. A população total em 2000 era de 13.155
habitantes, dos quais 62,93% vivam na área urbana e 37,07% residiam na área rural,
perfazendo um total de 822,83 Km² (IPECE, 2006). Em 2007 a população era de
14.333 habitantes (IBGE, 2007). Seu Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é de
0,660 segundo o Atlas de Desenvolvimento Humano/PNUD (2000), o que o coloca no
33º lugar no ranking estadual.
O município de Pereiro localiza-se a 255 km de Fortaleza na microrregião da
Serra do Pereiro no Litoral Leste/ Jaguaribe. A população total em 2000 era de 15.225
habitantes, dos quais 33,56% vivam na área urbana e 66,44% residiam na área rural,
perfazendo um total de 432,88 Km² (IPECE, 2004). Em 2007 a população era de
15.231 habitantes (IBGE, 2007). Seu Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é de
0,626 segundo o Atlas de Desenvolvimento Humano/PNUD (2000), o que o coloca em
144º lugar no ranking estadual.
RESULTADOS DA PESQUISA
Em abril de 1992 ocorreu uma CPI da violência no campo no Brasil. No entanto,
ela não forneceu as estimativas do número de trabalhadores submetidos ao sistema de
escravidão por dívida e do trabalho forçado. Mas já em 1986, o Ministério da Reforma
Agrária e Desenvolvimento – Mirad publicou no relatório “Trabalho Escravo” a
estimativa de 4 mil trabalhadores atingidos em Rondônia e 6 mil trabalhadores no
Maranhão submetidos a trabalhos forçados. Entre 1991 e 1993 a Comissão Pastoral da
Terra denunciou 64 casos, envolvendo 35.909 pessoas. Só em 1993 que se percebe
uma mudança na posição oficial do governo brasileiro em relação a anos anteriores. O
governo admitiu a existência do problema e informou que planejava aperfeiçoar a
inspeção do trabalho e a formação profissional (SUTON, 1994, p.25).
Segundo balanço de ações do grupo de fiscalização móvel, em 2004, 2582
pessoas que eram mantidas na condição de trabalho semelhante à de escravidão
foram libertadas. Esses números são significativos e, no entanto, não corresponde a
fiel realidade dos fatos, uma vez que, ainda não há um método eficaz para mensurar o
número real de trabalhadores submetidos ä essas condições.
O que há de fato é constatação da existência desse tipo de pratica em nosso
país, que atinge principalmente, os trabalhadores rurais dos estados que apresentam
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os piores índices de desenvolvimento. Nesse contexto, o Ceará vem apresentando
uma participação expressiva no que tange à saída de trabalhadores para atividades
produtivas que podem incorrer em trabalhos análogos ä escravidão.
Para mensurar alguns dados prévios sobre a situação dos trabalhadores
sazonais do estão do Ceará, foram aplicados 258 questionários com as famílias dos
atingidos e 153 questionários com os trabalhadores que foram trabalhar nessas
atividades sazonais. Ao todo foram aplicados 411 questionários.
O levantamento das informações individuais, obtidas com esse levantamento
está exposto abaixo através dos gráficos.
A maior parte dos trabalhadores está na faixa etária de 21 a 25 anos de idade.
Isso se dá por vários motivos: Estão interessados em garantir sua independência da
família; desejo de ajudar financeiramente a família; maior força e vitalidade para
enfrentar as duras jornadas de trabalho e etc.

1.2. SEXO
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40,00%
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SEM RESPOSTA
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A maior parte dos trabalhadores rurais que se envolvem nessa atividade são
homens, como se observa pela estatística de 91% expressa no gráfico 1.2.
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1.3. ESCOLARIDADE
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Quanto ao grau de escolaridade, a maior parte dos entrevistados (51,63%)
cursou o ensino Fundamental, embora não o tenha concluído. Em seguida, temos que
16,99% são analfabetos.

1.4. MUNICÍPIO
25,00%
21,57%
BARRO

20,00%
16,99%

PEREIRO

15,03%

IRACEMA
13,73%

15,00%
10,46%
10,00%

INDEPENDÊNCIA
TAUÁ

9,80%

PEDRA BRANCA
LAVRAS DA MANGABEIRA
5,88%

5,88%

ACOPIARA

5,00%

SEM RESPOSTA

A
C
O
P
IA
R
R
A
E
S
P
O
S
T
A
S
E
M

B
A
R
R
O
P
E
R
E
IR
O
IR
A
IN
C
D
E
E
M
P
A
E
N
D
Ê
N
C
IA

0,00%

LA
P
E
V
T
D
R
A
R
U
A
A
Á
S
B
D
R
A
A
M
N
A
C
N
A
G
A
B
E
IR
A

0,65%

Os municípios pesquisados foram Barro, Pereiro, Iracema, Independênia, Tauá,
Pedra Branca, Lavras da Mangabeira e Acopiara. Os números expressos no gráfico 1.4
não indicam a maior ou menos existência de trabalhadores sazonais, mas apenas ao
número de questionários aplicados nessas localidades, que foram resultantes da
capacidade e limitação das equipes locais de acessarem esses atingidos.
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2.3. RENDA FAMILIAR
40,00%
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%

MENOS DE 1/2 SALÁRIO
DE 1/2 A 1 SALÁRIO
DE 1 A 2 SALÁRIOS
MAIS DE 2 SALÁRIOS
SEM
R E S P O S TA

SEM
RENDA
FIX A

M A IS D E 2
S A L Á R IO S

DE 1 A 2
S A L Á R IO S

D E 1 /2 A 1
S A L Á R IO

M EN OS D E
1 /2
S A L Á R IO

SEM RENDA FIXA
SEM RESPOSTA

Quanto a renda familiar, 70% dos entrevistados colocam que sua renda varia até
1 salário mínimo. Esse dado, no entanto, refere-se à renda que eles possuem quando
então no estado do Ceará sem nenhum vínculo empregatício, pois segundo as
entrevistas e informações passadas pelos trabalhadores, quando estão nas atividades
laborais do corte de cana, principalmente, recebem em média R$ 800,00, fator que leva
muitos trabalhadores a se lançarem nessas atividades.
2.4. ATIVIDADE REALIZADA
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A maior parte dos trabalhadores sazonais, migram rumos às atividades ligadas à
produção agrícola, é o que indica o gráfico 2.4, onde a agricultura (77,78%) é apontada
como a atividade realizada.
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3.5. FREQUÊNCIA
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O gráfico 3.5 indicam que cerca de 73,00% dos entrevistados migra anualmente,
o que caracteriza a sazonalidade dessa migração.
O Estado que mais recebe esses trabalhadores é São Paulo, com 80,39%.
Nesse Estado os trabalhadores estão dispersos, principalmente, pelas cidade de Santa
Bárbara do Oeste (15,69%), Santa Cruz das Palmeiras (13,07%), Leme (9,80%) e
Capivari (7,84%).
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A ausência de vínculos empregatício nas cidades de origem foi apontada como a
principal causa da migração desses trabalhadores. É o que indica o gráfico 3.6.
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3.6. MOTIVO DE SAÍDA
64,71%

HA
R

Ó

AB
AL

DÍ
VI
D

SUSTENTO DA FAMÍLIA
RENDA MELHOR
PAGAR DÍVIDAS
GOSTA DE TRABALHAR
CASA PRÓPRIA

G

SU

O
ST
A

D

C

E

AS
A

TR

PA
G
AR

0,65%
PR
IA

0,65%

AS

R
M

ST
EN

RE
N

TO

DA

DA

EM

PR

FA
M

EL
HO

ÍL
IA

EG
O

0,65%

DE
FA
LT
A

FALTA DE EMPREGO

19,61%

13,73%

PR

70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

Posteriormente verificamos que a busca por uma renda melhor atinge 19,61%
dos entrevistados, e, 13,73% almejam poder sustentar suas famílias.

3.7. TRABALHO REALIZADO
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As atividades em que esses trabalhadores são ligados ao chegarem nesses
Estados são: Cultivo de tomate, corte de cana, colheita da laranja e do café, mandioca
etc. É no corte de cana que se concentra a maior parte dos trabalhadores de acordo
com o gráfico 3.7.
Quando indagados sobre as vantagens e desvantagens da realização dessas
atividades sazonais, 60,13% dos entrevistados apontaram o com salário como a maior
vantagem de viajar. Na realidade, quando estão em território cearense, estes não
possuem salários fixos e consequentemente uma renda que garanta a manutenção da
família. Esse fator, em parte explica que 8,5% dos entrevistados apontem o Trabalho
“fixo” garantido como o maior benefício da sazonalidade do trabalhador rural.
As desvantagens mais colocadas pelos entrevistados foram: Distância da família
(60,13%), péssimas condições de trabalho (11,76%), Doenças e sofrimento (5,88%).
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4.2. COTIDIANO
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Apesar do exposto, 41,10% colocam que o cotidiano nas áreas de produção
onde ficam alojados e onde desempenham seus trabalhos são boas. No entanto,
26,14% dos entrevistados analisam as condições cotidianas como ruins, apontando as
condições de alimentação, moradia, o trabalho e assistência médica como
inadequadas e/ou praticamente inexistentes.
4.4. PRETENDE RETORNAR?
70,00%
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SIM
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40,00%
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0,00%
SIM
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Como conseqüência da falta de trabalho na cidade de origem 64,71% dos
entrevistados, pretende retornar nos próximos anos para as atividades produtivas de
outros estados. Mesmo concordando que as condições são difíceis e que a saudade e
o sofrimento são muitos grandes, não vêem outra alternativa para manter a família,
ganhar dinheiro e/ou realizar sonho como alguns colocam. Esses sonhos estão
geralmente ligados à aquisição de algum imóvel (casa própria) ou meio de transporte
(moto). É o que indica os gráficos 4.4 e 4.4.1.
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4.4.1. POR QUÊ O SIM?
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Os que não pretendem retornar apontam o sofrimento, humilhação, problemas
de saúde, riscos de doenças como as principais causas para que não voltem a essas
atividades (GRÁFICO 4.4.2).
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O levantamento das informações familiares, obtidas com esse levantamento
está exposto a partir dos gráficos abaixo. Foram aplicados 258 questionários com os
familiares de pessoas atingidas pela migração sazonal. A visão dos familiares
assemelha-se à visão dos trabalhadores que vão para o corte de cana, colheita de
laranja e tomate e etc. algumas informações, no entanto, apresentam-se diferentes,
tendo em vista que os familiares baseiam nas informações transmitidas por seus
presentes que viajaram para essas atividades laborais, mas não vivenciaram essa
realidade.
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2.1. Nº PESSOAS QUE COMPÕE A FAMÍLIA
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Assim como as opiniões individuais, os dados das informações das famílias
indicam pelo gráfico 2.1 que as famílias do meio rural cearense têm em média 3 a 4
pessoas.
Cerca de 60% das famílias entrevistadas, tem um migrante sazonal na família.
Dois e três membros da família que viajam para essas atividades vêm em segundo e
terceiros lugares de acordo com o gráfico 2.3.
2.3. NÚMERO DE MIGRANTES DA FAMÍLIA
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É muito comum, segundo os entrevistados, que ao realizar essa atividade,
quando do retorno, muitos jovens se interessam em ir para conseguir dinheiro para
comprar uma moto e etc. Assim, as informações sobre as áreas de atração para esses
trabalhadores rurais vão se difundido inicialmente entre familiares e vizinhos e
ganhando contornos cada vez maiores.
Segundo a pesquisa em 39,15% dos casos os trabalhadores permanecem
menos de um ano fora de suas cidades de origem e 31,40% ficam entre 1 e 5 anos. Os
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índices superiores a 5 anos, não se configuram em trabalho sazonal. No entanto, foram
apontados nessa pesquisa, por tratar-se de uma realidade complexa aonde alguns
trabalhadores ao irem para essas áreas, resolvem permanecer, fixando residência.
Esse fato tem contribuído para alterar o perfil da família camponesa. Muitos
trabalhadores constituem nova família nesses Estados, e assim, as mulheres tem tido
que manter a família arcando com as dificuldades financeiras para garantir o sustento
dos filhos. Há cada vez mais, famílias, onde a mulher exerce um papel fundamental na
educação e manutenção dos filhos.

3.4. TRABALHOS DESEMPENHADOS PELOS MIGRANTES
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Predomina como atividade desenvolvida o corte de cana com 51,55% segundo
os familiares. Esses dados convergem para a resposta dos trabalhadores que viajam
para essa atividade e que foi mostrado nos gráfico 3.7 dos questionários individuais.

4. MOTIVO DA SAÍDA
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Em 77,13% dos casos levantados, o maior motivo de saída desses
trabalhadores é a falta de emprego na localidade de origem. Esse problema estrutural
afeta diretamente a vida desses trabalhadores e da família rural que tem que conviver
com a distância do ente querido e com a expectativa de retorno e de bem estar dos
seus.
Para 35,66% das famílias, a renda mensal não atinge meio salário. Esses dados
não consideram os ganhos recebidos nas atividades realizadas em outros estados por
seus familiares quando migram para os trabalhos sazonais.

8. OUTRA RENDA?
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Dos 258 entrevistados, 55,43% dois casos não possuem renda extra, além da
resultante da atividade principal. Os demais, 39,15% possuem rendas extras ligadas à
fomentos governamentais que incluem aposentadoria, bolsa-escola, bolsa-família etc.

10. FAMÍLIAS QUE POSSUEM TERRA
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Em sua maioria (77,91%), os entrevistados não possuem terra, o que dificulta
ainda mais a permanência do homem no campo, favorecendo o envolvimento em
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atividades degradantes, cujos riscos à saúde e ao envolvimento e dependência de
entorpecentes para agüentar as duras jornadas de trabalho, são muito fortes.

Conclusão
A organização do mercado de trabalho na agricultura brasileira tem revelado a
cada ano a necessidade de se organizar melhor as políticas públicas que respondam
às demandas dos trabalhadores rurais que circulam pelo país.
O fato de pertencer a uma família de assentados da Reforma Agrária não é
suficiente para evitar a migração. Os jovens não têm espaço nos assentamentos, o
tamanho da terra é insuficiente para as famílias assentadas, a participação na gestão é
pequena. Mesmo assim, a Reforma Agrária é condição inicial para garantir os direitos.
Percebeu-se com a pesquisa que o agronegócio direcionado para a produção de
energia através da ampliação das áreas plantadas com cana tem contribuído para o
Nordeste continuar sendo celeiro de mão-de-obra barata no país. Contribui desta
forma, com a superexploração do trabalho escravo, haja vista ser detectado através
dos depoimentos que os migrantes sazonais têm sido submetidos a condições de
trabalho subumanas.
Além do aspecto da exploração do trabalho, fazem parte desse processo as
empresas de ônibus e os “gatos” que transportam os migrantes sazonais para diversos
Estados do país, em condições irregulares.
No estado do Ceará, a pesquisa realizada nas áreas diocesanas revelou que há
várias redes articuladas objetivando levar os trabalhadores cearenses para as fazendas
do Norte, Centro-Oeste, Sudeste e do próprio Nordeste brasileiro.
Esse trabalho nos leva a refletir sobre a necessidade de aprofundamento dos
processos migratórios que vêm ocorrendo no Nordeste Brasileiro, visto que, os dados
apontam para uma contínua saída da população jovem durante todos os meses do
ano.
A Comissão Pastoral da Terra do Ceará no desenvolver de suas ações procura
fortalecer suas equipes de base, intensificando os espaços e eventos de formação,
reforçando e destacando a espiritualidade e mística nas diversas ações, visando
capacitar os seus agentes para o enfrentamento da realidade que aflige os/as
camponeses/as.
Convencida que o Nordeste é a terra prometida aos nordestinos, procura
trabalhar e apoiar experiências de convivência com o semi-árido, capacitando os
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camponeses, para que estes utilizem o solo sem depredá-lo e no apoio às experiências
da sócio economia solidária. A CPT procura desenvolver ações na perspectiva de que
os/as camponeses/as tornem-se protagonistas na realidade onde vivem em
consonância com sua cultura, crença, costumes e valores.
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