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Vários pesquisadores, organizações sociais e até a imprensa têm chamado a atenção para a 

tragédia do trabalho escravo contemporâneo. Essa comunicação, parte de uma pesquisa de 

doutoramento, pretende problematizar a permanência das formas características das relações de 

produção num universo que, no quadro do desenvolvimento capitalista mais geral, já deveriam 

ter sido superadas. Para alguns pesquisadores, como Martins (1997), Velho (2009) e Oliveira 

(1989) o trabalho escravo na Amazônia, embora fuja ao padrão, se integra à lógica da 

acumulação capitalista. Admitindo-se essa interpretação, interessa pensar a lógica que sustenta 

a permanência dessas relações que deveriam ser pretéritas. Nesse sentido, sem tangenciar 

nenhuma das questões fundamentais das relações que caracterizam o trabalho escravo no 

campo, o objetivo dessa proposta de trabalho é discutir as implicações entre a questão da 

cidadania e o trabalho escravo, pressupondo naturalizadas as relações trabalhistas em função 

de uma negação dos direitos fundamentais aos trabalhadores do campo. 
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Introdução 

 

 

A ideia de cidadania entre os gregos estava ligada ao reconhecimento de que as 

pessoas, mas não todas, podiam assenhorarem-se de seus destinos. Não se trata tanto de ter 

direitos e cumprir regras, como convencionou-se, mais tarde, no ocidente. Muito mais que um 

autômato, o cidadão pensado pelos gregos tem o poder da autodeterminação e esse poder resulta 

da consciência que tem do mundo, pelo uso da razão, e da sua intervenção, racional, nesse 

mundo. O desenvolvimento capitalista desvirtuou essa ideia libertadora ao restringir a cidadania 

ao âmbito de uma participação secundarizada. O cidadão é político, mas a representação é 

indireta. O cidadão tem direitos e deveres, condicionados à prescrição. A cidadania, assim 

circunstanciada, é a viabilidade de objetivação ao cidadão brasileiro, sujeito de direitos e 

cumpridor de deveres. O que tenho percebido, em relação aos trabalhadores escravizados no 

campo, é que, historicamente, lhes é negada essa mínima. 
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Alguns teóricos, sobretudo das ciências sociais, explicam a permanência do 

trabalho escravo, paradoxalmente, como resultado da dinâmica do sistema capitalista. Empresas 

que em outras regiões se encontram num estágio avançado do capitalismo, a exemplo do banco 

Bamerindus ou da Volkswagen, na Amazônia se utilizam de trabalho escravo porque nesse 

contexto de sua atuação, essa é a possibilidade para a efetiva ampliação da sua renda. José de 

Souza Martins (1997) considera que as circunstâncias do desenvolvimento capitalista é que 

explicam o trabalho escravo como parte desse processo. Antônio Alves de Almeida percebe o 

trabalho escravo no campo como reinvenção do capitalismo que se metamorfoseia ao manter 

elementos do escravismo colonial “ao mesmo tempo em que lhe conferiu novas formas de 

denominação e exploração”. (2011, p.187).  

Há uma convergência de discursos que reconhecem o trabalho escravo enquanto 

produto do capital. Nessa pesquisa se respeita a validade dessas proposições. Mas as estruturas 

das relações de produção, em si, não são suficientes para explicar a permanência do drama 

humano representado pelo trabalho escravo. É nesse sentido que percebendo, historicamente, a 

negação da cidadania aos trabalhadores rurais, se propõe a discussão sobre a cidadania no 

campo enquanto problematização da permanência de um fenômeno que a sociedade brasileira 

desejou pretérito. A negação da condição de sujeito de direitos, inclusive pelos projetos do 

Estado, é a condição fundamental para que, na reprodução do capital, se estabeleçam relações 

em que os trabalhadores sejam submetidos à escravidão. 

 

 

Sociologia da permanência 

 

A literatura sobre o homem do campo, sobretudo do início do século XX, produziu 

uma diversidade de narrativas em que o homem aparece circunstanciado pela dívida 

estrategicamente montada por outro que espera, por esse mecanismo, imobilizá-lo em relação 

à possibilidade de procura de alternativa para a produção de subsistência, e induzi-lo à ação 

condicionada que faz aumentar a dívida, motivo da imobilização. A escravidão por dívida é 

fenômeno antigo na história do Brasil. A produção da dívida é fundamental para o processo de 

escravidão do trabalhador. Mas, o que nem sempre se percebe é que a condição de existência 

da dívida é a inexistência de direitos do trabalhador. A condição da dívida é a negação do valor 

do trabalho e a negação do trabalho implica a negação objetiva do trabalhador.   

Data de 1938 a primeira edição de Vidas Secas, romance de Graciliano Ramos. O 

engajamento intelectual do autor caracteriza-se, nesse caso, pela construção do drama de 
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Fabiano, sertanejo premido por um contexto de miséria e exploração. A migração, embora 

apareça sempre como possibilidade de outro cenário, é a fuga da fome substanciada pela seca 

e pela ausência de tudo. Mas é também, especialmente a fuga de uma vida de escravidão. 

Fabiano, em determinado momento das suas reflexões admira-se que até os ossos que lhe 

sobram, metáfora da insignificância do resultado do seu trabalho, precise dividir com os ricos. 

O mecanismo que o prende ao patrão, a quem reconhece como “amo” (RAMOS, 2008, p. 45) 

é do endividamento que lhe subtrai saldos sem que lhe seja dado a conhecer o processo contábil. 

Nas páginas anteriores o personagem já se reconhecia num trabalho análogo ao de escravo sem 

a possibilidade de alforria, o que denota um grau de acomodação à realidade refletida, em 

alguns momentos, como sina hereditária. 

O olhar literário sobre a realidade amazônica também resultou na convicção 

intelectual de Euclides da Cunha de que ali, no Acre “o seringueiro realiza uma tremenda 

anomalia: é o homem que trabalhava para escravizar-se”. (1999, p. 11). Também nesse caso o 

mecanismo é a produção da dívida. O sistema de aviamento, conceito síntese de uma relação 

em que há uma progressão inversamente proporcional entre o que produz o trabalhador, 

seringueiro, e o que precisa pagar pelos instrumentos de trabalho e a parca comida com que se 

alimenta. Se no primeiro caso, sua produção, é objeto de um valor cada vez mais insignificante, 

os gêneros alimentícios e as ferramentas têm valores cada vez mais majorados. Resultada daí 

que a possibilidade de saldo, móbil da migração para a Amazônia, é transformada num inferno 

real cujo fundamento é a dívida crescente e a obrigação renovada com o seringalista. O barracão 

é o elo na cadeia do endividamento. E, na condição de senhor daqueles a quem a lei não alcança, 

senão a do próprio patrão, se pode definir multas para quem ouse comprar em outro lugar que 

não seja o barracão. 

Como se vê, trata-se sobretudo da montagem de um aparelho que inviabilize a 

possibilidade de realização de um projeto alternativo, de objetivação do trabalhador do campo 

enquanto sujeito de direitos. As condições para a permanência do trabalho escravo foram 

historicamente construídas. O demonstram as representações intelectuais sobre o homem do 

campo. Não porque suas elucubrações pudessem produzir a realidade a partir de um discurso, 

mas porque o discurso é carregado de uma visão de mundo e prenhe de uma realidade material 

que o substancia. A negação da cidadania ao trabalhador do campo não ocorre em função de 

um discurso que marginaliza esse trabalhador. Mas o discurso existe porque na realidade o 

camponês já é marginalizado e já existe, politicamente, um esforço para marginalizá-lo. O 

discurso não produz o real. Mas, o discurso é produto, e por isso, repercute o real. 
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O drama dessa reflexão é que, de um modo geral, a própria sociedade tem uma 

experiência de cidadania às avessas. Na descrição do longo caminho dessa experiência José 

Murilo de Carvalho identifica um movimento oscilatório, os avanços são seguidos de retrações. 

No conjunto os estudos de Carvalho a respeito da cidadania contribuem com a reflexão aqui 

proposta por, em especial, ultrapassar os limites da cidadania política. A periodização que 

desenvolve em seus estudos ajuda a esclarecer os limites das possibilidades de participação 

política desde os primeiros anos do Brasil enquanto nação. E nesse percurso, até 1930, o que se 

pode perceber foi a construção de um modelo político que sob a interdição do voto ao homem 

pobre, que também era analfabeto – inclusive invalidando o sentido dessa prática aos que a 

podiam exerce-la – retirava as possibilidades de objetividade da cidadania. A engrenagem 

política fundada no coronelismo pressupunha o não-homem como sujeito político. Depois desse 

período, até 1954, o maior esforço foi de enquadramento do trabalhador da cidade, sujeito de 

direitos concedidos como dádiva pressuposta a obediência como retribuição. Da frágil 

democracia que se seguiu ao longo período de autoritarismo, viveu-se a cidadania de papel, 

sujeita à desintegração ao primeiro exercício prático do seu portador.   

Jessé Souza faz uma análise próxima à de Carvalho. Para ele, considerando 

sobretudo o período anterior a 1950, o estágio em que a sociedade brasileira se encontrava era 

da subcidadania, porque embora alguns mecanismos legais pressupunham a existência de 

direitos civis e políticos; a estrutura real, frente a presunção ideal, implicava num estado de 

anomia relativa. Num contexto em que o Estado é organizado e atuante à revelia dos sujeitos 

que o compõem, impedidos de agir sobre a burocracia, apenas precariamente se pode pensar 

em cidadania.  

Essa era a perspectiva, especialmente, no campo. O homem do campo era o sujeito 

de direitos civis e políticos que não o alcançavam. Entender a forma constitutiva dessa 

objetividade, numa confluência de mandos e desmandos de outrem sobre si, requer pensar nas 

representações que foram determinando modelos estereotipados com que as elites, no campo e 

na cidade, passaram a explicar esses sujeitos. Explicações constitutivas de perfis sob as quais o 

próprio Estado, em determinado momento histórico, passou a desenvolver suas políticas para o 

campo e para o homem que aí vivia. Pela acuidade com que trata da oposição entre litoral e 

sertão, a metáfora dos dois brasis, a obra de Nísia Trindade de Lima (1997) é profícua na 

explicitação dessas representações sobre os homens do sertão, em especial o conjunto dos 

homens pobres que, para os intelectuais deslocados nesse contexto, vegetavam na abundância 

ou na aridez da terra sem dela tirarem proveitos. A construção da nacionalidade e a identidade 

dos intelectuais construtores é o que a pesquisadora discute. Interessa aqui, sobremaneira a 
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primeira questão porque, com argumentos sóbrios, a autora demonstra o processo de construção 

de representações sobre o homem do campo tal qual temos indicado aqui. 

Preocupada em situar o leitor sobre o sentido do que chama de sertão, Lima explica 

que o sertão, enquanto força simbólica, comporta conflitos que opõe civilização e ausência de 

civilidade. O sertão, nesse caso, é o espaço da ausência de civilização e da aversão à 

modernidade. A costura do conceito é feita pela historicização dessa construção, para o que são 

arrolados desde os pensadores da velha guarda, como o Visconde do Paraguai, a Monteiro 

Lobato, o pai do Jeca Tatu. A pesquisadora situa o seu trabalho como esforço de reflexão sobre 

o sertão como “uma perspectiva de imaginação social e política do Brasil, uma metáfora do 

país” (2013, p. 19). Imaginação que não prescinde da geografia, justificada com a menção a 

Roger Bastide e sua consideração sobre a indissociabilidade, no Brasil, entre história e 

geografia.  

 

Sertão, nessa perspectiva, é concebido como um dos polos do dualismo 

que contrapõe o atraso ao moderno, e é analisado com frequência como 

o espaço dominado pela natureza e pela barbárie. No outro polo, litoral 

não significa simplesmente a faixa de terra junto ao mar, mas 

principalmente espaço de civilização. (op. cit. p. 107). 

 

O sertão, assim, é o avesso ao moderno, porque a geografia da modernidade é, por 

excelência o litoral de que, também geograficamente, o sertão mantém-se distante. Os homens 

são definidos pelo seu lugar não por determinismo geográfico, mas pela força simbólica do 

lugar de cada um. Nisso está implicado que a modernidade, enquanto característica das cidades 

litorâneas, a exemplo do Rio de Janeiro e São Paulo reclama a superação do atraso do sertão, 

condição para a integração dos povos que aí vivem no quadro de uma cultura, economia e 

sociabilidade nacional. 

O aspecto da reflexão sobre os pensadores da nacionalidade brasileira, enquanto 

fator relevante é bem definido na apresentação que Maria Alice Rezende de Carvalho faz da 

obra de Lima. Para ela “a relevância da intelligentsia1 nas sociedades periféricas se liga, pois, 

a exigências práticas de superação de um cenário fragmentário e disperso, no qual o diagnóstico 

dessa circunstância é, em si, aspecto influente na construção de uma ideia de nação” (op. cit. p. 

45). As sociedades periféricas são definidas por Jessé Souza (2012) como sociedades que estão 

na periferia do capitalismo e que apresentam “degraus evolutivos em uma trilha de 

                                                           
1 A construção conceitual de Mannheim (1968) adotada por Nísia Trindade Lima define a intelligentsia como um 

“grupo social cuja tarefa específica consiste em dotar uma dada sociedade de uma interpretação do mundo. (p. 38).   
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modernização que aponta para a única direção de um complexo institucional representado pela 

economia capitalista de mercado e a democracia e igualdade constitucionalmente garantidas”. 

(op. cit. p. 11). É nesse contexto, em que a intelligentsia brasileira se depara com a alteridade e 

se declara, ante o descompasso do “andamento universal e o descompasso da sua aldeia”, 

estrangeiro em sua própria terra, ideia que marca a forma como a autora discute o lugar dos 

intelectuais na construção da brasilidade tropical.  

Essa intelligentsia constrói, no contexto de constituição das ciências sociais no 

Brasil, um esquema explicativo da brasilidade que, pelo lugar de fala que vários deles ocupam, 

possibilita a sedimentação de uma imaginação sobre o homem do campo que, por sua força, vai 

resultar num perfil extremamente estereotipado cujo valor negativo, e às vezes positivo, em 

pouco poderia contribuir com a ascensão desse grupo à condição de cidadãos da nação. Não se 

quer dizer, com isso, que as representações, por si, têm a força de determinar, de impossibilitar 

a ação destes sujeitos. O que se deseja, desde o princípio é demonstrar a naturalização do 

aviltamento do homem do campo, não raro compelido à condição de insumo do processo 

produtivo. É nessa perspectiva que se deve atentar para os discursos sobre o homem do campo 

apresentados pelo trabalho de Lima. Considerando que é na relação, no Brasil, entre o 

surgimento das ciências sociais e o processo de nation-building2 que a autora situa a sua 

abordagem, torna-se imprescindível situar os sujeitos dos discursos aquele ela alude. 

Dentre os muitos interpretes sociais do Brasil que compõem a constituição da obra 

de Nísia Trindade Lima, é interessante, sobremaneira, a análise das representações3 sobre o 

sertão presentes nos trabalhos de Euclides Rodrigues da Cunha, Cândido Mariano da Silva 

Rondon, as expedições do Instituto Oswaldo Cruz, em especial aquelas de que participaram 

Arthur Neiva e Belisário Penna, e de José Bento Renato Monteiro Lobato, o Monteiro Lobato. 

Formada em direito, medicina, engenharia e nas camadas militares, essa intelligentsia é 

originária das camadas superiores e médias do Brasil de fins do século XIX e atribuíam, ao seu 

                                                           
2 Sobretudo no que diz respeito ao processo de integração territorial das terras incógnitas e do povo que aí residia. 

Lima, explica o nation-building sob dois aspectos. Citando Bendix (1977, apud LIMA, 2013), o explica enquanto 

esforço de constituição de formas de solidariedade social acompanhadas da extensão da dominação político-

burocrática. Elias (1972, apud LIMA, op. cit) e Peirano (1981, apud LIMA, op. cit) contribuem para o 

entendimento no nation-building na sua dimensão de integração territorial.  
3 Embora essa não seja a ênfase dada pela autora aos discursos dos intelectuais que ela analisa, propõe-se essa 

perspectiva tomando de empréstimo a Chartier (1991) o caráter da representação enquanto esforço de significação 

da realidade. Le Goff (apud PENSAVENTO, 1995) ao apresentar a representação como um processo de abstração 

sobre uma realidade exterior e Bourdieu (idem) que define as representações como possibilidades de apreciação, 

conhecimento e reconhecimento que envolvem interesses e bagagem cultural sobre uma dada realidade, 

corroboram para esse sentido da representação como construção mental do real, admitindo-se, por isso, que a 

representação não é o objeto em si, senão, aquilo que dele se predica.     
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trabalho intelectual, um sentido missionário que, segundo a autora, influenciou novos 

sanitaristas e educadores dos anos 20.  

A característica da interpretação social do Brasil presente na obra destes intelectuais 

é claramente de cunho positivista. A trajetória dessa intelligentsia corrobora essa tese. Euclides 

da Cunha e Cândido Randon eram militares. E os militares brasileiros, conforme Carvalho 

(2006), na ausência de um conflito mais prolongado no processo de independência que 

permitisse maior incorporação dos cidadãos, por exemplo, hierarquizou-se socialmente, 

reforçando a hierarquia corporativa. Com filhos ilustres das famílias brasileiras no oficialato, a 

partir da influência de Benjamim Constant o positivismo constituiu-se na base teórica da 

formação que, conforme um observador (CARVALHO, 2006, p. 25) quase nada tinha de 

militar. Os militares intelectualizavam-se e a política e a sociedade brasileira não parecem ter 

fugido de suas proposições temáticas. Eles pensavam e construíam um modelo, teórico, de 

sociedade. Mas o lugar teórico desse pensamento era positivista. Quanto aos cientistas de 

Manguinhos, embora não se possa categorizá-los como positivistas, também não se pode negar 

a convergência entre estes e aquela corrente de pensamento. Médicos que eram, a sua convicção 

na ciência como possibilidade de regeneração do sertão tornava o seu trabalho quase 

missionário e os seus relatórios portadores de uma mensagem pedagógica4 fundada nas razões 

da ciência contando com ampla audiência5. A ciência enquanto possibilidade de redenção do 

sertão é o que há de mais consensual nas diferentes abordagens destes cientistas sociais. O 

Estado, reclamado, posto que constatam uma população abandonada, medirá sua ação a partir 

de uma orientação habilitada. A ciência, nesse sentido, enquanto elemento da redenção, passa 

a ser o instrumento catalizador das soluções não só para o sertão, mas para os dilemas do Brasil 

como um todo.  

No conjunto, estes intelectuais contribuíram para a edificação de um retrato 

sociológico do homem do sertão brasileiro. Essência da nacionalidade, por que no lócus da 

autenticidade, o sertão geográfico transforma-se em sertão antropológico para revelar um 

homem que, embora doente, pode tornar-se, se cuidado pela ciência, redenção da própria nação. 

É essa possibilidade que se vislumbra nos discursos destes intelectuais da sociologia nascente. 

A ausência de civilidade nesse segundo espaço é compensada pela autenticidade em relação à 

                                                           
4 Sérgio Luiz de Souza Vieira (2007) analisa, nesse sentido, a influência do sanitarismo e do positivismo na 

educação brasileira nas primeiras décadas do século XX. Na sua proposta, em que pese a análise quase em 

separado, das duas influências nas práticas pedagógicas, o sanitarismo não deixa de ter influência do positivismo.   
5 Basta lembrar que a sensibilidade política à temática parece ter resultado especialmente a partir dos artigos de 

Belisário Penna publicados no jornal Correio da Manhã (LIMA, 2013, p. 166) em 1917. Esse espaço na imprensa 

é significativo, sobretudo, quando se considera que Monteiro Lobato, que se engajou na campanha sanitarista, era 

escritor e jornalista.   
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uma modernidade, figurada no litoral carioca, inautêntica. A ambivalência constituída por essa 

realidade cindida constitui o elemento positivo em si, posto que a integração dos sertões ao 

litoral seria a condição sine quo non da construção do Estado Nacional brasileiro. Interessa 

observar aqui que essa construção dualista da realidade brasileira remonta às antinomias 

clássicas das sociedades ocidentais que comportam, inclusive, as oposições civilização e 

barbárie.  

A força dessa interpretação social do sertão e do sertanejo é que, conforme se expõe 

aqui, situa o sertanejo no horizonte da não existência enquanto sujeito de direito, porque no 

horizonte civilizacional, ainda não portador das qualidades da civitas, ele precisa ainda ser 

ordenado por quem tem poder para fazê-lo, o Estado, a partir dos discursos e das práticas 

orientadoras dos homens de ciência. A República tinha uma missão em relação ao sertão, 

incorporá-lo para civiliza-lo. É flagrante que, para os intelectuais arrolados por Nísia Trindade 

Lima, não há qualquer distinção entre os diferentes sujeitos do sertão que abarca todo a extensão 

de terras e povos que não estão no litoral Sul do país. Euclides da Cunha, por exemplo, 

reconstrói o mesmo drama do sertanejo nordestino referindo-se ao caboclo da Amazônia. Este, 

diante uma natureza soberana e brutal, como o sertanejo nordestino, é um forte. Intruso 

impertinente, ante a majestosa hiléia que se lhe interpõe, “a adaptação exercita-se pelo 

nomadismo. Daí, em grande parte, a paralisia completa das gentes que ali vagam, há três 

séculos, numa agitação tumultuária e estéril”. (CUNHA, s.d., p. 11). Claro está que essa 

geografia humana distingue apenas dois espaços humanos, o da modernidade pretendida e o do 

sertanejo, que é o outro em relação à essa modernidade6. 

Enquanto construtor de linhas telegráficas, Rondon é a própria encarnação do 

progresso avançando sobre um sertão quase em estado de natureza. Tanto em Euclides, como 

nesse segundo caso, a natureza em sua exuberância é contraposta a uma sociedade em estado 

de anomia. A percepção da sua missão, na ótica de Rondon é muito clara, “nós, os descendentes 

dos conquistadores destas terras, podemos realmente fazer muito em benefício dos habitantes 

dos sertões”. A declaração tem um sentido muito claro no que diz respeito ao caráter 

pedagógico das ações e à compreensão do sentido pátrio da presença militar nestas plagas. Não 

são apenas as cidades que estão mortas por ocaso do progresso, são também as perspectivas da 

nacionalidade que se encontram em risco e, por isso, requerem intervenção.  

                                                           
6 É nesse âmbito, aliás, que se procura explicar as práticas escravistas na Amazônia que se disseminaram na década 

de 1970, de esforço modernizador da região concebendo-se tal processo como possível a partir da parceria entre o 

capital industrial e financeiro e os proprietários rurais, pouco importando as especificidades das relações sociais 

de produção a serem estabelecidas.  
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A perspectiva de integração, característica do processo de nation-building, tem no 

trabalho da Missão Rondon a sua expressão maior. Comunicar é integrar. E esse era o trabalho 

da Missão. Integrar a nação a partir de redes telegráficas. A missão Rondon, por isso, tem um 

claro caráter intervencionista. Não se trata apenas de um olhar interessado de um adido do 

governo que deve, ao final, elaborar um relatório, mas de um projeto de integração de vastas 

regiões ao espírito da nacionalidade. O que essa missão introduz de novo, avançando nas 

observações do sertão de Euclides da Cunha, é o sertão assombroso pelo risco de doenças de 

que estava cheio7.  

Na primeira década do século XX essa perspectiva amadureceu com os cientistas 

de Manguinhos. Agentes do progresso, como Belisário Penna e Arthur Neiva, empreenderam 

expedições ao interior do país querendo conhecer os males que entravavam o progresso 

brasileiro. Os relatórios dessas viagens apresentavam o sertão como um quadro patológico. 

Concluíam os cientistas que neste espaço estava caracterizado o atraso, o abandono e a doença 

como elementos fundamentais. É nesse ambiente que a ancilostomose8 constitui-se como 

elemento associativo entre males do corpo, as consequências parasitárias, e a indolência e baixa 

produtividade, com repercussões sobre o caráter do sertanejo, visto como preguiçoso. Foram os 

relatórios destes dois sanitaristas, Belisário Penna e Arthur Neiva, que enterraram, antes da 

metade da terceira década do século XX, a imagem romantizada do sertanejo. O sertanejo 

transmutou-se em quantidade negativa.  

Isolado, ignorante, ocioso e anemiado constituem as linhas mestras das crônicas 

que os viajantes de fim e início de século irão produzir sobre o homem do sertão. Mas não são 

mais viajantes europeus admirados com o exotismo dos trópicos. É nesse sentido que a preguiça 

será determinada como especificidade do homem do sertão, independente do termo empregado 

para qualifica-lo –se sertanejo, camponês, caboclo ou caipira – e essa será a sua grande doença, 

a falta de um espírito que o mobilize para o devassamento das matas e a produção em grande 

escala. Trata-se, nesse caso, do olhar civilizado do litoral sobre o que consideram inculto no 

sertão. Nessa representação o sertão e o sertanejo são apenas existenciais potenciais. E não foi 

apenas no início do século XX que ela se reproduziu. Essa representação caricaturada do 

                                                           
7 Caser e Sá (2011) discutem o medo da malária disseminado entre os membros da Comissão Rondon. As fontes 

que utilizam, na maioria relatos das expedições, já apresentam a preocupação dos membros com a relação entre 

vazio demográfico e surtos de doenças. As moléstias do paludismo aparecem como o grande mal dos povos do 

sertão. O próprio Rondon, ao final da conquista do Rio Juruena, estava gravemente doente, o que, contribui para 

a consolidação do sentido de epopeia sertanista ao trabalho destes exploradores do sertão.      
8 Doença parasitária infecciosa intestinal. 
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homem do sertão fundamentou, inclusive os projetos do Estado nas suas investidas sobre a 

Amazônia.  

A modernização da Amazônia constituiu um dos momentos mais graves de 

disseminação de práticas escravistas no campo. Era atuação de grandes empresas capitalistas, 

financiadas com recursos públicos, atuando segundo a lógica da instrumentalização do homem 

do campo. Mas esse homem podia ser instrumentalizado porque não gozava do mesmo estatuto 

dos homens que o instrumentalizava. O que estava em jogo era a construção do progresso e o 

progresso demanda o protagonismo dos civilizados muito mais que o zelo com aqueles que 

existem em negativo. 

Os discursos e as práticas empreendidas por longo tempo, naquilo que tinham de 

estratégias de marginalização, contribuíram para, especialmente no campo, sedimentar outras 

práticas e outros discursos que também marginalizam homens e mulheres destituídos da posse 

da terra, ou com posse precária da mesma. Discursos sedimentaram práticas. Discursos 

justificaram práticas. Práticas produziram discursos. Essas práticas e discursos aceitos e 

assumidos por parcela significativa da população brasileira é o que constitui a base de 

sustentação das relações escravistas no campo.  

A história do pensamento social sobre o homem do campo revela, como o que se 

tem demostrado aqui, a força do poder de determinar. Há, nessa sociologia, a lógica de 

construção de um perfil determinado para o homem do campo, do seu enquadramento em um 

projeto de Estado, alheio ao seu próprio projeto de vida, ligado à formação positivista dos 

sujeitos desses discursos e dessas práticas descritas nesse trabalho. No Brasil, as classes, assim 

como o tema da cultura, foram pensadas quase sempre de forma maniqueísta e hierarquizada. 

Essa discussão é necessária não para admitir a sua força como determinante dos destinos dos 

trabalhadores do campo, mas para situar o seu peso na mentalidade coletiva sobre o trabalhador 

do campo, inclusive entre parte destes trabalhadores.  

Há sim o reconhecimento do poder da representação. Mas, o homem do campo 

nunca foi, efetivamente, essa caricatura que construíram sobre ele. Antes de qualquer coisa, 

essas construções teóricas, e as práticas delas decorrentes, fizeram-se à revelia da objetividade 

do homem do campo enquanto sujeito. O homem do campo existe. O homem do campo é 

diverso, e não uma ideia confusa de sujeitos determinados pela dinâmica da natureza em 

diferentes lugares. E o mais importante, a base do conflito é, antes de tudo, o conflito de projetos 

de definição do Ser em si para além do horizonte de expectativa do estranho.  

É preciso reconhecer a historicidade dos homens do campo. Reconhecer a 

historicidade dos sujeitos do campo é reconhecer sua singularidade. E nesse caso não se trata 
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de conceituações tipológicas que em nada contribuem para o desvelar de suas histórias, mas de 

uma sensibilidade para a percepção de como, em diferentes lugares e tempos, os sujeitos do 

campo, empreendem estratégias de resistência e lutam para a garantia de seus direitos. É ante 

um quadro de negação da cidadania, porque negada a própria dignidade dos sujeitos do campo, 

que se deve entender a permanência, inclusive naturalizada, do trabalho escravo no campo. 

 

 

Considerações finais 

 

A história da cidadania no Brasil demonstra que a sociedade brasileira ainda precisa 

empreender ações no sentido de tornar efetivo o sentido da cidadania e ampliar esse sentido. 

Isso significa que a dimensão política não se limita ao voto, mas o voto também precisa 

constituir-se num valor. Se na cidade o exercício da cidadania encontra-se sob óbices diversos, 

no campo a pressuposição da inexistência de cidadãos engendra políticas que contribuem para 

a disseminação e permanência do trabalho escravo. Essa mesma história, demonstra que embora 

exista uma pressão discursiva e uma prática de negação da cidadania aos homens e mulheres 

do campo foi ai, no calor das lutas sociais, que a cidadania melhor se exercitou.   

A naturalização das relações escravistas têm como base a negação do trabalhador 

rural enquanto sujeito de direitos. Nessa representação o sujeito homem é instrumentalizado e 

o seu valor é apenas valor de uso, como é o valor da foice, do machado ou de qualquer outro 

instrumento de trabalho a ser usado por esse trabalhador. Nesse sentido, a questão não é apenas 

de reprodução do capital sob condições mais vantajosas para o capitalista, mas de subtração ao 

homem da sua própria condição de Ser. A luta contra o trabalho escravo, portanto, implica na 

luta pelo respeito à dignidade da pessoa do trabalhador, reconhecido como cidadão pleno, 

sujeito de direitos e deveres, mas sobretudo, com liberdade para a sua autodeterminação.   
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