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Por motivos desiguais e em circunstâncias diferentes, Antônia e Sonia se deslocaram de 

Barras, pequeno município localizado na região Norte do Estado do Piauí, à região da Amazônia. 

Tratavam-se de duas lavradoras que entre os aspectos em comum entre si, como com tantas 

outras mulheres pobres da região de origem, eram casadas com trabalhadores rurais que 

migravam temporariamente em busca de trabalho em outras regiões2. 

Por ocasião da morte do parceiro, ocorrida enquanto ele trabalhava numa fazenda no sul 

do Pará, Antônia pegou a estrada em busca de justiça, o descanso do morto. Por longas horas de 

viagem carregou consigo uma cruz no sentido de fincar no túmulo de Francisco Clemente. Ele 

havia sido contratado por um dos “gatos”, aliciadores, que circulavam pelo município e são (re) 

conhecidos por arregimentar trabalhadores, em particular nordestinos, e os levar para trabalhar 

em fazendas em outras regiões, especialmente para a Amazônia brasileira, Sudeste e Centro-

Oeste. Para além da necessidade de trabalho, Francisco Clemente pensava em reencontrar um dos 

irmãos que passados dez anos que vivia por aquelas bandas não lhe mandava notícias. Então, no 

dia 28 de outubro de 1997 Clemente partiu rumo ao Pará e no ano seguinte dona Antônia recebeu 

a notícia de sua morte. Passados alguns dias, foi lhe enviado um recado sobre o que havia 

acontecido e que ele havia sido morto em uma emboscada feita pelo “gato”, que lhe cobrava uma 

                                                           
1 Docente UESPI, campus Poeta Torquato Neto; Doutora em História – UFF. 
2 A migração de trabalhadores rurais de Barras em busca de trabalho em outras regiões do país se apresenta como 

uma constante desde, pelo menos, as últimas três décadas do século passado. No ano de 2005, o município foi alvo 

do Plano Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo lançado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário – 

MDA. O Plano tem dois eixos, a prevenção da irregularidade e a reinserção dos trabalhadores resgatados à 

sociedade, qualificando os assentamentos nos meios rurais. Para tanto, o Plano envolve linhas de crédito fundiários 

para os trabalhadores resgatados, investimento em capacitação e assistência técnica e aumento de desapropriação 

para reforma agrária, nas regiões de origem dos trabalhadores. IN: BRASIL, Para a Erradicação do Trabalho Escravo 

(Plano MDA/INCRA). Ministério do Desenvolvimento Agrário/INCRA. Brasília-DF, maio de 2005. 



 
 

 

dívida de R$ 5,00 (cinco reais). O caso Clemente ganhou repercussão na cidade como entre as 

instituições de pesquisa e combate ao trabalho escravo contemporâneo. Após o fatídico 
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acontecimento, Antônia fez incursões por ONG’S e órgãos de combate ao trabalho escravo no 

sentido de denunciar o caso e obter seus direitos de viúva. O fato é que Antônia não obteve a 

pensão pós-morte. 

A narrativa de dona Antônia é saturada de traumas, trata-se de um tempo ainda vivido 

que de algum modo alimenta o seu dia a dia. Ao rememorar ela revela o lamento de uma viúva 

injustiçada em vários momentos da vida, dos quais ganha ressalva o assassinato do marido e a 

negação de seu direito à pensão por morte. 

Como pedido, a princípio ela nos contou sobre as circunstâncias de saída de Clemente 

para o Pará, questionamos também se aquela teria sido sua primeira viagem. Disse ela: 

 

                                     Ele foi convidado para trabalhar na Fazenda Colonial3 no Pará, em 

Paraopébas. Ele saiu daqui no dia 27 de maio do ano de 97, 1h da tarde no 

ônibus do Cardoso [empresa de transporte local], iam várias pessoas todas 

pra essa fazenda. Daí ele viajou três dias. No quarto dia ele falou: quando 

eu chegar lá vou mandar dinheiro pra você. Eu lutei para falar com ele 

uma semana e não consegui e quando foi na terceira semana eu tentei 

ligar novamente, aí meu cunhado falou que ele já tinha chegado e já 

estava trabalhando e que ele ia mandar dinheiro pra mim. Quando foi... 

ele saiu em outubro, passou outubro, novembro, dezembro [...]. Quando 

foi no dia 31 de janeiro ele recebeu o primeiro pagamento, já em 98. Aí 

ele saiu da fazenda pra cidade, pra comprar o material da semana, que 

eles tinham que comprar na cidade, aí ele volta. Na volta dele, aí mataram 

ele já dentro da fazenda (ANTÔNIA, 2012). 

 

A fazenda a qual se destinou Clemente era bastante conhecida entre os migrantes 

conterrâneos da região. Durante a pesquisa, em arquivos e realização de entrevistas, percebemos 

a presença regular de trabalhadores migrantes, bate-e-volta, daquela região para a mesma fazenda 

de destino de Clemente. Era a segunda vez que ele migrava em busca de trabalho para a mesma 

região e não coincidentemente havia sido contratado pelo mesmo “gato”. Tratam-se de aspectos 

bastante reveladores sobre o contexto vivenciado pelos migrantes temporários. Por exemplo, a 

ida frequente de migrantes daquela região para os mesmos destinos, particularmente para as 

mesmas fazendas. E, a presença periódica de “gatos”, rondando a cidade para contratação de 

                                                           
3 O verdadeiro nome da fazenda foi ocultado. 
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trabalhadores, comumente nos períodos de entressafra. Entendemos que o segundo aspecto pode 

justificar o primeiro e as respostas de Antônia confirmaram nossa hipótese. 

 A vida de dona Antônia sofreu revés após o fatídico acontecimento. Alguns dias depois, 

a viúva de Clemente saiu de casa portando uma cruz como que em “via sacra” e viajou por mais 

de um mil quilômetro até o local na fazenda, onde o corpo de Clemente havia sido enterrado. 

Chegando lá, foi lhe dito que o corpo de Clemente havia sido enterrado em um cemitério 

clandestino, numa área que pertencia à fazenda e que ela não poderia fincar uma cruz ali, pois 

chamaria a atenção das equipes de fiscalização do Ministério do Trabalho e Polícia Federal.  

 

                                      Lá os piauienses são enterrados de um lado, maranhenses é de outro lado, 

paraenses é de outro [ela fica de pé para me explicar como os túmulos 

estão posicionados]. É assim, nenhum tem identificação, mas o meu sabe. 

Porque eu mandei fazer um cercadinho de cimento e coloquei o nome 

dele, dados e tudo (ANTÔNIA, 2012). 

 

Dona Antônia foi recebida na fazenda e ali permaneceu por mais de um mês. E, 

enquanto se mobilizava para resolver pendências relacionadas à documentação de Clemente no 

sentido de requerer benefício de pensão pós morte, num gesto viúvo ia diariamente ao local onde 

ele havia sido enterrado. Compartilhou dos medos e angústias dos trabalhadores migrantes que ali 

estavam e resolveu silenciar sobre o que ouviu e viu. Desde então, ela luta pelo acesso à pensão. 

Ao questioná-la sobre a investigação do assassinato de Clemente ouvi de dona Antônia 

uma resposta negativa. Por sua vez, as formas de pensar e sentir o poder de um proprietário de 

terras por aquelas bandas ganham ressalva na sua narrativa. Disse-me, “lá não tem investigação 

não. Matou e pronto. Não conheço ninguém que já negociou nada em Justiça por lá”. A 

afirmação a fez baixar os olhos como que em sinal de sua incapacidade de reagir a algo que lhe 

parecia injustamente naturalizado. 

Por sua vez, Sônia, jovem trabalhadora rural e quebradeira de coco, migrou em 1996 na 

companhia de seu parceiro e um grupo de peões do município, para trabalhar numa fazenda de 

gado em Sapucaia, Pará. Ali, durante três anos, com intervalos no período de entressafra, foi 

encarregada de preparar refeições diárias para 180 (cento e oitenta) homens, que trabalhavam no 
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roço de juquira. Sendo a migração temporária constituída em sua maioria por homens, o caso de 

Sonia é abordado como uma particularidade entre outros tantos de trabalhadores rurais aliciados e 

submetidos ao trabalho escravo em fazendas nos rincões do país.  

Conhecemos Sonia por ocasião de uma visita feita a sua casa no sentido de entrevistar o 

seu parceiro. Naquela ocasião, ele, Francisco Lino Filho, havia retornado de uma fazenda no 

estado do Mato Grosso. Francisco teve seus planos de trabalho rompidos por uma doença nervosa 

e foi “aconselhado” por médicos da empresa a retornar à terra natal. As aspas ora usadas na 

expressão “aconselhado”, fazem-se no sentido de alerta em relação aos conselhos dados por 

médicos das empresas que em muitos casos se tratam de estratégias para evitar o que entendem 

como prejuízo que a empresa teria com um trabalhador doente.  

Bom, voltemos a Sonia. Durante a tentativa de entrevistar Francisco Lino Filho, ela fez 

intervenções relevantes e reveladoras. Em um momento em que me convidou a adentrar sua casa, 

revelou que, ainda no início do relacionamento, havia acompanhado o marido após ele ter sido 

contratado por um “gato”. Sonia, como Francisco, conhece bem as condições e limitações de vida 

de um agricultor da região. Contou-nos que seu melhor tempo foi o tempo vivido no Eldorado da 

Amazônia. A narrativa de Sonia remete a fábula, algo comum nas narrativas de migrantes pobres.  

 

Lá era bom, bom mesmo, nunca me esqueci de lá. Lá tudo era farto, aqui um 

litro de leite é três reais, e lá não, você vai só pegar no currau. Lá a gente 

comprava de saco de açúcar, o povo tem confiança na gente, na gente pagar o 

que deve. Eu ia pegar o que faltava e o dono do comércio me dava. Às vezes o 

dono da fazenda ia pra rua perguntava: Sonia você não vai querer nada não? Ele 

já trazia, e não queria pagamento, era por conta dele. Aí as vezes eu cozinhava 

para o Seu Nonato, Seu Nonato era “gato” dos peões. Aí ele dizia pra trazer 

cinco fardos de açúcar, lá era de fardo, na era de quilo não, era de fardo, bolacha 

era em fardo, tudo era em farto lá (SÔNIA, 2009). 

 

Sonia se esforça em construir uma imagem positiva do destino migratório, sempre 

emoldurado pela exuberante geografia e a fartura que aparece como algo naturalizado. No 

entanto, a lavradora teve ali uma rotina diária de trabalho árduo e exaustivo. Acordava às às 2h da 

madrugada para preparar o café dos peões, seguido pelo preparo do almoço e jantar. Sua fala é 
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marcada por contradições. Ao tempo em que reforça o mito da abundância simbolizado nas 

lendas do Eldorado da Amazônia, descreve precárias condições de trabalho e vida. 

 

Lá tudo era com fartura. Entrando no Pará é farto. Lá é um lugar tão bom. Duas 

horas da madrugada eu tinha que me levantar pra fazer o café, em duas marmitas 

bem grande. Aí eu ia fazer o cuscuz era fazendo e os peões comendo. Aí quando 

eu tirava a água do café do fogo, já botava o feijão. Aí já ia cuidar nas outras 

coisas. Às vezes chegava era de vaca para eu cortar todinha. Eu sozinha, às 

vezes o “gato” ia pra rua e os peões dizia vou embora, vou embora porque não 

tem carne. E eu ia sozinha no açougue pegar carne, era dezoito quilometro de 

onde nós estava e eu ia de pés. Dizia para o açougueiro da fazenda matar a vaca 

e mandar pra lá. Toda vida eu fui assim, disposta. Nunca tive medo de nada. 

Saia aí no mundo montava na garupa de um cavalo com um vaqueiro, e ia. 

Nunca tive medo de nada não. Durmo em minha casa sozinha mais as minhas 

meninas (SONIA, 2009). 

 

O verde da região da Amazônia exerce encantamento entre os migrantes, sobretudo entre 

aqueles que migraram durante as décadas de 1970 e 80. No caso de Sônia, entendo que sua visão 

também é produto das relações estabelecidas com o “gato”, que lhe garantia certa proteção. Na 

circunstância, disse-me que era a única mulher em meio aos peões, que costumavam lhe assediar. 

Disse-me: “Eu digo é muito pra ele [Francisco L. Filho], porque ele fica com essa frescura de 

dizer que hoje em dia a mulher é essa, é aquela, aí eu digo: ‘mas você tem que agradecer de 

nunca eu ter lhe traído, porque chance eu tive’. Eu ficava sozinha lá era um verdadeiro inferno”.  

Inserida em um contexto de dominação feminina, Sônia era duplamente explorada e 

criou estratégias de sobrevivência no local de trabalho. Ressalte-se aqui, o fortalecimento dos 

laços com o “gato”, pode-se dizer um “gato parente” dada as relações comumente estabelecidas 

entre eles e os peões. Pode-se também dizer que essa é uma estratégia bastante comum nesse 

contexto, tanto por parte dos migrantes quanto pelos “gatos”. Estabelecem-se então, uma rede de 

solidariedade baseada em uma relação de compadrio e parentesco, fundamentais para o 

aliciamento e manutenção do sistema de escravização de trabalhadores rurais no tempo presente. 

Nesse jogo, deve-se considerar o engano e também o autoengano, evidentes em particular no 

contexto de recrutamento dos trabalhadores. 
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Martins (2002b), ressalta a existência de uma teatralização no sistema de aliciamento de 

trabalhadores, que se traduz no autoengano na fase de recrutamento. Esses recrutamentos são 

favorecidos pelas precárias condições de sobrevivência nas regiões de origem destes 

trabalhadores, que vivenciam uma agricultura familiar em crise. Muitos trabalhadores rurais se 

sujeitam ao sistema de endividamento progressivo, que começa com a aceitação do adiantamento 

de pagamento feito pelo “gato”, ou empreiteiro. Tal prática Martins (2002b) denomina como 

sendo “formas coercitivas de trabalho com base em engajamentos voluntários”:  

 

Diferente do que acontece nas relações “normais” de trabalho assalariado (nas 

quais o auto-engano se recria cotidianamente e não entra em conflito consciente 

com a sociabilidade das relações de trabalho), na relação servil moderna o auto-

engano é originário, não é cotidiano, não entra na rotina do trabalho, e envolve 

uma intensa teatralidade na fase do recrutamento do trabalhador.  

Mas em seguida, o auto-engano é substituído pela violência física, pelo 

cerceamento da liberdade e pela negação de tudo que compõe o imaginário 

contratual das relações de trabalho. Então, a relação de trabalho se torna crua e 

violenta, sem necessidade de manutenção do disfarce da igualdade jurídica ou da 

benevolência patronal. O que nos põe em face do que vem a ser a contrapartida 

da sociedade do contrato, que é a sociedade do trato (do costume, da palavra, da 

tradição, da confiança na palavra empenhada). A servidão moderna, em nossa 

sociedade, é viabilizada e revigorada pelo poder da tradição e pela função que 

ela exerce no processo de desenvolvimento do capitalismo entre nós 

(MARTINS, 2002, p. 158). 

 

Esse tipo de trabalho ocorre principalmente em áreas relacionadas ao agronegócio, em 

regiões de cultivo monocultor, com destaque para a produção de cana-de-açúcar e de exportação, 

onde a agricultura está em desenvolvimento. 
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Mapa 03: Brasil Migrações Internas na década de 1970. 

 

Fonte: Cartilha Escravos nem pensar. Disponível em: <http 
:///G:/Atv_OIT_Migracao_29.11.2010.pdf>. Acesso em 20 jul. 2014. 

 

* * * 

Tratamos aqui de visões e versões diferentes sobre locais de destino e trabalho de seus 

parceiros. De um modo geral, interessa-nos suas noções sobre justiça social, o trabalho feminino 

nas comunidades rurais, especificamente nos lotes de assentamentos, universo de ir-e-vir do 

sujeito migrante, suas possibilidades de sobrevivência na região de origem, a perspectiva do 

retorno, a dor da espera, o alívio da chegada, dentre outras possibilidades. Nas regiões de origem, 

as opções de mães e parceiras estão associadas ao plantio de culturas do milho, feijão arroz e o 

extrativismo vegetal. Sonia articula o trabalho na roça com a extração da amêndoa babaçu, que se 
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configura como um dos suportes essenciais para a sobrevivência de sua família, como de muitas 

outras famílias rurais da região.  

Nas narrativas de Antônia e Sônia as noções de justiça de se distanciam e, também, se 

cruzam. Como tantas outras mulheres que permanecem sós nos confins do país enquanto seus 

parceiros migram, suas percepções de justiça estão para além do contexto institucional e, 

comumente, associam-se a valores internos às comunidades e condições de vida às quais estão 

inseridas. Antônia, por exemplo, como que cumprindo uma “via sacra” lutou pelo descanso do 

morto. Ao ser impedida de fincar a cruz onde Clemente havia sido enterrado, satisfez-se em 

construir ali um túmulo para que pudesse fazer suas orações e fazer brotar as primeiras flores. Ela 

não acreditava que a justiça e suas leis conseguissem adentrar as cercas de uma grande 

propriedade rural como aquela. Para além do julgamento e prisão do culpado, a viúva sentia que 

precisava dar ao parceiro morto uma morada digna para a vida eterna. As leis que Sonia conhece 

são aquelas ligadas aos mundos dos trabalhos rurais de migrantes pobres. Nessas condições, estes 

sujeitos comumente criam estratégias para sairem da miséria buscando trabalhos em outras terras. 

No campo de estratégias estabelecidas há subjugação e controle de trabalhadores por parte dos 

exploradores, mas há também uma teatralização e autoengano, em particular, na fase de 

recrutamento. Migrantes e familiares fingem amizade com o “gato” como meio de sobrevivência 

e, em casos expressivos de cerceamento da liberdade, denunciam exploração ou uso de trabalho 

escravo às instituições cabíveis. No caso de Sonia, suas relações familiares a aproximaram do 

“gato”, para ela o destino de um trabalhador rural da região é migrar porque na sua terra não tem 

como sobreviver.  
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