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ENTRE O TRABALHO ESCRAVO E O LEGADO DO 

DESENVOLVIMENTO NO MARANHÃO 

Sávio José Dias Rodrigues1 
 

Resumo 
 

Trata-se de análise acerca da permanência do trabalho escravo contemporâneo no Maranhão, da mobilização da 
mão de obra maranhense para o aliciamento ao trabalho escravo, bem como a contradição com o discurso de 
desenvolvimento que contrapõe a modernidade e o arcaico. O trabalho foi feito a partir de busca bibliográfica, 
em bancos de dados, pesquisa de campo com realização de entrevistas e coleta de dados e informações. O 
trabalho escravo contemporâneo tem se reproduzido em contraposição ao discurso de desenvolvimento que tem 
se centrado na modernidade e progresso. A continuidade dos altos números de ocorrências de trabalho escravo 
no Maranhão, bem como o grande contingente de trabalhadores resgatados que são de origem do estado do 
Maranhão tem relação com a condição do modo de produção capitalista necessitar mobilizar espaços e m~~ao de 
obra para sua reprodução. Nisso, a permanência do trabalho escravo se dá no contexto atual do modo de 
produção e sua formação econômica, social e espacial. 
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Introdução 
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 
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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 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 milhões  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. 

 
1. Pobreza, migração e o que sobrou para o Maranhão do discurso de desenvolvimento 

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. 
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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) 

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 acumulação2 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 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. 
                                                 
2 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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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 ER 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 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. 
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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 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 
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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 Petrobrás3) 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 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 

                                                 
3 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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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 1). 
Tabela 1: Comparativo de remunerações médias, Brasil e Maranhão - 2013  

IBGE Setor Brasil Maranhão 
1 - EXTR MINERAL 5.450,97 4.203,72 
2 - IND TRANSF 2.274,47 1.665,75 
3 - SERV IND UP 3.752,21 4.480,68 
4 - CONSTR CIVIL 1.925,63 1.523,24 
5 – COMERCIO 1.532,40 1.160,78 
6 – SERVICOS 2.212,61 1.717,30 
7 - ADM PUBLICA 3.194,13 2.208,51 
8 – AGROPECUARIA 1.366,76 1.198,03 
Total 2.265,71 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. 

O reflexo sobre a economia maranhense da implantação desses grandes 

empreendimentos, mas que destinam ao espaço do estado as ocupações subalternas, pode ser 



 

VIII Simpósio Internacional de Geografia Agrária e IX Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT IX – Organização, mobilidade espacial e degradação do trabalho no campo 

ISSN: 1980-4555 
 

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 Terra4. 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 televisão5. 

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 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) 

                                                 
4 Portal Terra: “Renda per capita de todas as cidades”. Disponível em: 
http://economia.terra.com.br/infograficos/renda/; Acesso em: 03/09/2015. 
5 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-do-rri-relata-experiencia-
com-familias-no-maranhao-24032015; Acesso em: 03/09/2015. 
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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 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 
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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. 

O trabalho escravo como centro do desenvolvimento do espaço subalterno maranhense 

O Estado do Maranhão tem mantido uma 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.  

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 panóptico6 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. 

                                                 
6 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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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 1): 
Ilustração 1: 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. 
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De 2003 a 2012, a porção oeste do estado 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 parte do 

Maranhão temos o incentivo dado pela Lei Sarney de Terras7 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 Nordeste8. 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 

                                                 
7 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. 
8 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. 
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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 3): 

Ilustração 2: Municípios de ocorrência de trabalho escravo, Maranhão – 2003 a 2012 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: CPT (2013); IBGE (2010); Elaboração: Richard Oliveira Jardim 

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 
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expulsões de camponeses de suas terras nesse município9 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 3) mostra a distribuição dos resgatados por município de residência no Maranhão 

em 2012. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
9 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 3: 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 

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 

pernambucanos10, 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). 

                                                 
10 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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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. 

Ilustração 4: 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 

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 2. O grande número de trabalhadores libertados que 
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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 2: 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) 

253 940 2099 1111 2.786 1.772 760 734 651 410 11.516 

Maranhão 127 474 1050 556 1396 886 380 369 326 205 5.769 
Codó 4 4 49 53 63 35 93 4 9 7 321 

Açailândia 16 40 29 36 55 18 15 54 21 11 295 
Pastos Bons 0 2 94 0 0 158 1 0 10 0 265 
Imperatriz 8 51 61 25 48 19 5 5 1 0 223 

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. 

Considerações Finais 

O legado do desenvolvimento maranhense tem sido sal´´arios baixos, trabalho 

precarizado e, sobretudo, o espaço destinado, dentro da estrutura e funcionamento do 

capitalismo, como um espaço de reserva, que de um lado, serve a própria frontera do 

capitalimos em desenvolvimento e de outro lado como onde a mão de obra que opera na 

reserva do capital reside. Assim, parte do ano essa mão de obra é demandada a preços 

salariais baixos, aumentando a possibilidade de extração de mais valia. 

Na verdade, entendemos, que essa mão de obra sempre é a mais onerada em 

qualquer ciclo de crise do capital. 

O Maranhão é spresentado para o capitalismo que se desenvolve no territorio 

nacional como um espaço de mão de obra barata, mas que também, diante do quadro de 

pobreza, que já foi descrito por Josué de Castro e por outros autores a partir de dados de renda 
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e IDH, aceitam qualquer situação de precariedade no trabalho, até a forma limite, o trabalho 

escravo contemporáneo. Sendo que o Maranhão atualmente é o maior exportador de 

trabalhadores que são aliciados para o trabalho escravo. Isso mostra que o legado do 

desenvolvimento é estar à margem, do ponto de vista do crescimento económico, mas no 

centro, do ponto de vista do ônus para a população e para exploração do trabalho. 
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