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RESUMO

Este trabalho tem por objetivo fazer uma reflexão acerca espacialização do capital no
Brasil a partir da compreensão da permanência do trabalho escravo na modernidade.
Assim,  buscamos  entender  o  significado  dessa  permanência,  sobretudo,  a  partir  do
processo de produção do espaço do modo de produção capitalista que se faz com a
valorização dos espaços e da transferência geográfica de valor, dentro da perspectiva do
desenvolvimento geográfico desigual explicado por Soja (1993) e Harvey (2004). Essa
pesquisa  se  fez  com o  uso  de  dados  da  CPT,  IBGE,  IMESC,  CDVDH-Açailandia,
dentre  outros.  Além  de  trabalhos  de  campo  com  a  realização  de  entrevistas  com
trabalhadores resgatados no oeste maranhense e na região de baixada. A modernidade é
um movimento de colonialidade do modo de produção capitalista. Isto posto, podemos
compreender  que  o  trabalho  escravo não é  um processo  de  exploração  do trabalho
anacrônico ao movimento de desenvolvimento capitalista. Na verdade, o trabalho é ele
próprio  parte  da  dinâmica capitalista  atual,  sendo parte  da acumulação primitiva  de
capital e que é permanente. Assim, a permanência do trabalho escravo nos circuitos
modernos do capital passa a não assustar, se articulando aos circuitos globalizados da
economia, como a expansão da fronteira da moderna agricultura e a dinâmica urbana e
industrial moderna.

1. Introdução

Onde homens valem menos que bois
Frase de entrada de entrevista da

Revista Carta Capital com maranhense que foi escravizado1

É ele o escravo maldito,
O velho desamparado,

Bem como o cedro lascado,
Bem como o cedro no chão.

Tem por leito de agonias
As lájeas do pavimento,

E como único lamento
Passa rugindo o tufão.
Castro Alves, Antítese.

Castro  Alves  foi  um  poeta  da  primeira  fase  do  romantismo  brasileiro.

Nascido no ano de 1867, no interior da Bahia, ele teve a sensibilidade de compreender o

drama  dos  negros  escravizados  do  seu  tempo.  Demonstrou  seu  protesto  compondo

versos que fizeram com que ele fosse conhecido como o “poeta dos escravos”.  Sua

poesia de revolta e que mostrava a agonia do sofrimento da liberdade cercada, como do

canto da mãe que nina o seu filho e diz da felicidade da araponga errante: “Que é livre,

1 Reportagem “Entrevista com um escravo: O maranhense João resolveu buscar trabalho no Pará, onde
homens valem menos que bois” (MILANEZ, 2011).



que livre voa/ Para as bandas do seu ninho/ E nas braúnas à tarde/ Canta longe do

caminho”.

A poesia de Castro Alves passa pelo sofrimento, eclode pela resistência de

Palmares, símbolo da luta contra a escravidão. À luta do quilombo, ele dá um “Salve!

Região dos valentes”. Como abolicionista, talvez ele não tivesse ideia de que mais de

120 anos depois da abolição da escravatura seus versos se tornassem tão atuais, mas

recitados de outra maneira, agora não mais da escravidão institucionalizada. A antítese

do  escravo  maldito  reflete  o  que  o  pesquisador  Felipe  Milanez  (2011)  escreve  em

reportagem da Carta Capital. Descreve a entrevista com um trabalhador maranhense que

foi escravizado no Pará: “O maranhense João resolveu buscar trabalho no Pará, onde

homens valem menos que bois”. A escravidão faz com que o homem valha menos que

um animal, como numa maldição. Dois momentos da vida de João, o sujeito relatado na

reportagem, foram descritas na frase, e que descreve bem o que ele é: João migra, pois

trabalhador, ele não encontrou trabalho em seu estado de origem. Ele foi escravizado, e

tratado como mercadoria, mais barata que o gado.

Porém,  mesmo  com  situações  como  essas  retratadas  nesse  tipo  de

reportagem, o trabalho escravo contemporâneo é um tema silenciado. Talvez porque a

ocorrência  desse  tipo  de  situação  indicasse  que  o  propalado  progresso  e

desenvolvimento  como  sinônimos  de  bem-estar  social  não  fosse  uma  realidade  no

contexto do modo de produção que se desenvolve no país. A escravidão como fenômeno

presente na sociedade nacional contemporânea e incrustada no capitalismo e o que este

modo de produção destina ao Brasil na Divisão Territorial do Trabalho (DTT) faz com

que essa forma de exploração do trabalho seja o símbolo de que o país funciona dentro

da economia mundial, mas com elementos que revive o período de Castro Alves, agora

com novos rótulos, outras roupagens adaptadas para a moral dos nossos tempos.

Nesse  trabalho  pretendemos  analisar  a  permanência  do  uso  do  trabalho

escravo  contemporâneo  a  partir  da  dinâmica  do  capital  no  Brasil,  pensando  a

contradição entre o avanço e desenvolvimento, por exemplo, da moderna agricultura no

país com a reprodução e uso da exploração do trabalho a partir da imobilização de força

de trabalho. Dessa maneira, refletimos o trabalho escravo contemporâneo a partir das

condições  de  existência  e  reprodução  do  modo  de  produção  capitalista  com  sua

vinculação com a produção de capital a partir da acumulação primitiva.



2. A atualidade do trabalho escravo

O processo de modernização da produção brasileira tem se dado como parte

do discurso do progresso e como forma do Brasil  ultrapassar formas aparentemente

arcaicas  de exploração do trabalho,  modos  ditos  como atrasados de produção.  Esse

discurso  é  reproduzido,  geralmente,  sem reflexões  teóricas  e,  muito  menos,  sem se

pensar na sua concretude e nem nas suas implicações.

Nas  últimas  três  décadas,  o  Brasil  vem  experimentando  um  surto  de

modernização  que,  além  de  ser  associado  como  sinônimo  de  desenvolvimento  é

fortemente  relacionado  às  técnicas  e  as  inovações  científicas,  trazendo  à  tônica  do

debate da agricultura, bem como as relações de trabalho que vêm assimilando essas

condições e a substituição dos trabalhadores pelo trabalho acumulado das máquinas. Por

exemplo, o trabalho no corte da cana-de-açúcar tem sofrido implicações oriundas da

inserção de maquinário nessa atividade e que são aceitas como uma das maneiras de

modernizar essa atividade. Ou ainda, as condições de trabalho no plantio da soja que,

não obstante, têm sido relacionadas também com a grande possibilidade de incremento

técnico.  Essa  associação  entre  moderna  agricultura  e  técnica  tem  se  dado  com  o

emprego de uma força de trabalho diferenciada, em que o trabalhador da agricultura não

se  assemelha  mais  àquela  velha  imagem do matuto,  do  peão,  do  ignorante  que  foi

fortemente disseminada, até mesmo em livros didáticos. A imagem do Chico Bento2 é

ilustrativa da imagem do trabalhador rural sem estudos, que apenas necessita de uma

enxada  e  poucas  ferramentas  para  retirar  sua  subsistência  e  que  foi  por  um longo

período  da  história  do  país  o  símbolo  do  trabalho  no  campo.  A nova  imagem  do

trabalhador  rural  do  Brasil  moderno associado  a  esse  processo  se  caracteriza  como

operador de máquinas agrícolas, com alto grau de instrução técnica e especialização.

Com as recentes inovações, a agricultura moderna cumpre o papel de nova

condição para a relação entre capital e trabalho, em que eficiência e alta produtividade

se  colocam  como  mote  dos  processos  incutidos  na  exploração  da  mais  valia  do

trabalhador pelo capitalista.

É  importante  notar  que  o  agronegócio  não  se  desenvolve  de  maneira

homogênea.  Ao  mesmo  tempo  em  que  essa  imagem  se  difunde  como  sendo  um

paradigma do agronegócio, da moderna agricultura para exportação, também crescem as

negações  desse  modelo.  O  trabalho  escravo  contemporâneo  é não  somente  uma

2 Personagem de histórias em quadrinhos de Maurício de Sousa, que faz parte da “Turma do Chico
Bento”.



contradição  no sistema,  mas  também a negação deste  modelo  de  trabalhador  que  é

estigmatizado pelo capitalismo. Ele passa a ser a evidência radical do uso de outras

maneiras de trabalho na obtenção de capital no capitalismo. Como parte da expansão do

capitalismo no campo,  ele  também apresenta propriedades  que demonstram que seu

desenvolvimento é multivariado, e que não segue apenas um caminho único, mas vários

para alcançar o objetivo da acumulação.

Nas  franjas  do  sistema,  ou  seja,  nas  regiões  de  expansão  do  modo  de

produção,  essa  heterogenia  de  sentidos  que  o  capital  adota  no  agronegócio  é  mais

candente. O trabalho escravo, a superexploração e as várias situações em que a relação

entre  capitalista  e  trabalhador  assume um grau  de  alta  exploração  são  parte  dessas

multiformas. A necessidade da elite do agronegócio permanecer com suas altas taxas de

lucro faz com que se elaborem diversas formas de exploração do trabalhador. Assim, a

permanência do trabalhador escravo, a superexploração e a precarização do trabalhador

de diversas formas passam a serem estratégias de potencialização da apropriação da

mais valia.

O  número  de  trabalhadores  resgatados  em  regime  de  escravidão  no

agronegócio  demonstra  que  a  moderna  agricultura  não  sobrevive  apenas  com  a

reprodução  de  formas  de  relação  de  trabalho  baseadas  na  relação  clássica  do

capitalismo, do proletário que vende sua força de trabalho para o capitalista e, que no

modo de produção atual toma a mediação da técnica. O uso de trabalho reprimido sob a

forma de  trabalho escravo  contemporâneo nos  encaminha para  a  reflexão de  que o

capitalismo utiliza  formas não capitalistas  para  sobreviver  como modo de produção

hegemônico.

O que chamamos  de  trabalho  escravo contemporâneo,  faz  parte  de  uma

analogia à maneira de relação de trabalho em que uma pessoa detinha a posse de outra

pessoa  como  sua  propriedade  destinada  a  realizar  trabalhos  de  maneira  forçada,  se

tratava de uma instituição jurídica que permeou a sociedade brasileira e de grande parte

do mundo colonial em meados do capitalismo mercantil. Hoje, essa instituição ganha a

forma de cerceamento da liberdade do trabalhador por parte do capitalista  mediante

alguma medida limitadora, como dívida ou violência. O trabalho escravo perdurou no

Brasil  de  forma  legal  e  permitida  durante  todo  o  período  colonial  e  quase  todo  o

império, sendo abolido um ano antes da proclamação da república pela “Lei Áurea”, em

1888. Poucas vezes refletimos sobre os anos da escravidão colonial e imperial, e pós Lei



Áurea. De 1530 a 2015 são 485 anos. Isto significa que 385 anos foram de trabalho

escravo e somente 127 anos pós-abolição da escravidão.

O  trabalho  escravo  no  período  do  Capitalismo  Mercantil  (séculos  XV-

XVIII)  teve  uma  importância  ímpar  no  desenvolvimento  do  modo  de  produção

capitalista, principalmente para a alta acumulação que foi necessária para dar impulso à

revolução industrial. Para José Damião de Lima Trindade: 

Este comércio de carne humana, gerador da diáspora negra que se abateu
sobre mais de 12 milhões de vítimas, foi um dos mais importantes fatores a
propiciar a chamada ‘acumulação primitiva’ de capital que, no final do século
XVIII, conduziria ao florescimento irresistível da Revolução Industrial e do
capitalismo industrial moderno (TRINDADE, 2011, p. 27-28).

A abolição da escravatura no Brasil, em 1888, de certa forma representava,

por  um lado,  a  liberação de  uma possível  massa  consumidora  e  a  possibilidade  de

assalariamento, elemento-chave do capitalismo. De outro lado, representava o descarte

de  capital  imobilizado  na  compra  desses  escravos,  em  que  o  capitalista  teria  que

mobilizar de outras maneiras capitais para investir numa nova relação de trabalho, por

exemplo, a manutenção de colonos e o assalariamento. Ao mesmo tempo, a abolição

tardia  do  trabalho  escravo  no  Brasil  nos  traz  claramente  a  mentalidade  da  classe

dominante brasileira a respeito da exploração do trabalhador.  A relação que a classe

proprietária  manteve  com  os  trabalhadores  reproduziu  isso,  da  maior  exploração

possível, como afirma Tânia Bacelar Araújo (2000).

Para  essa  autora,  a  sociedade  brasileira  é  crivada  de  três  características

principais. A primeira é o não acesso aos meios de produção que é histórico na formação

brasileira  e o acesso à terra  é uma evidência principal.  A segunda característica diz

respeito ao caráter contraditório da economia brasileira, em que de um lado produz com

tecnologia  de  ponta  e  do  outro,  reproduz  índices  de  desigualdade  muito  baixos.  O

terceiro  elemento  característico  é  a  manutenção de  uma alta  taxa  de  exploração do

trabalhador,  sendo que ela exemplifica esse último fato numa rápida comparação de

salários  entre  trabalhadores  do  mesmo  ramo  na  Europa  e  no  Brasil,  em  que  o

recepcionista de um hotel 4 estrelas na Europa, receberia quatro vezes mais que um

trabalhador ocupando o mesmo posto no Brasil.

Essa última característica tem uma relação intrínseca com a mentalidade da

elite  brasileira,  de  exploração  do trabalhador  aos  moldes  da  escravidão  colonial.  O

trabalhador limitado de direitos, sem perspectivas e numa hierarquia social perversa é



percebido como subalterno em todas as esferas, desde a pública até o círculo privado.

Um exemplo é a posição subalterna dos trabalhadores rurais brasileiros que não foram

totalmente  abrangidos  pela  Consolidação  das  Leis  Trabalhistas  (CLT)  e  nem  as

trabalhadoras  domésticas.  Essa  última  categoria,  podemos  falar  que  herdou

características  da  escravidão  colonial  e  imperial  brasileira,  tendo  as  trabalhadoras

domésticas que lidar com situações que muitas vezes se assemelham a escravidão, como

as situações descritas no filme de Anna Muylaert, de 2015, “Que horas ela volta?”, em

que a personagem interpretada por Regina Casé trabalha como empregada doméstica,

vivendo integralmente na casa dos seus patrões. Sua filha, quando vai prestar vestibular

na cidade de São Paulo, fica na casa dos patrões de sua mãe gerando uma série de

conflitos com a família de classe média que lhe recebe. A adolescente promove uma

série de rupturas em relação aos códigos de postura criados entre patrões e empregada,

esses códigos se assemelham a manutenção da empregada/escrava em uma nova casa

grande. No mesmo sentido, filmes como “Quanto Vale ou é por quilo” do diretor Sérgio

Bianchi, lançado no ano de 2005 também retrata a analogia possível entre o trabalho das

empregadas domésticas e o trabalho escravo.

Para  essas  duas  categorias  de  trabalhadores  e  trabalhadoras,  tanto  de

trabalhadores (as) rurais como de trabalhadoras domésticas, foi necessário legislações

específicas  para  garantir  direitos,  que  em  tese  a  CLT  dava  a  universalidade  de

trabalhadores.  Respectivamente,  a  lei  nº  4.214/1963  que  institui  o  “Estatuto  do

Trabalhador Rural” e a Proposta de Emenda Constitucional nº 66 (promulgada em 2 de

Abril de 2013), a chamada PEC das Domésticas, que assegura direitos como salário-

mínimo, férias proporcionais, horas extras, adicional noturno e o Fundo de Garantia por

Tempo de Serviço (FGTS).

A  casa  grande  se  reproduziu  no  país  com  novos  rótulos,  mas  agora,

socialmente ajustada e adaptada para ser aceita pela moral contemporânea,  sem que

necessariamente  o  domínio  e  o  poder  do  patrão  excluam a  égide  da  relação  entre

escravagistas e escravos, ou seja, a propriedade como fundamento dessa relação, em que

o senhor de escravos mantém sua posse de maneira escancarada. 

Após  a  abolição,  a  escravidão  foi  mantida  de  maneira  ilegal  no  país,

acontecendo  nas  mais  diversas  atividades,  mas  de  maneira  velada.  Os  casos  de

escravidão pós-abolição não foram tratados como tal durante quase todo o século XX.

Ricardo Rezende Figueira et. al (2011) lembram que somente em 1988 que um relatório

oficial traz a categoria “trabalho escravo” em seu corpo. Porém, uma discussão mais



ampla sobre o tema só foi acontecer em 1992, com o debate da escravidão feito pelo

Fórum Nacional de Combate à Violência no Campo. E em 2003 houve pela primeira

vez uma ação governamental que demonstrava um projeto de planejamento conjunto,

com a construção do Plano Nacional para Erradicação do Trabalho Escravo. Apesar de o

problema começar a aparecer na agenda governamental, contraditoriamente, o Estado

continuava com seu projeto de desenvolvimento baseado nos investimentos em setores

econômicos que tradicionalmente empregavam mão de obra escrava.

3. Capital e trabalho escravo: a modernidade e o arcadismo no campo brasileiro.

Os casos  envolvendo trabalho escravo contemporâneo em atividades  que

são anunciadas como as  pontas de lança da modernização, sobretudo no campo, são

evidências empíricas de que há uma forma de relação simbiótica entre os mecanismos

de escravidão e seus agentes, bem como, a reprodução ampliada do modo de produção

capitalista.

As técnicas e as pesquisas científicas a serviço dos altos rendimentos na

agropecuária, com o uso intensivo de máquinas nas lavouras, a inserção de tecnologias

de ponta, como a utilização de chips de rastreamento na pecuária bovina e sistemas de

posicionamento por  satélite,  dentre  outras  coisas  fazem parte  desse processo.  Dessa

maneira, a modernização da produção passa a ser utilizada como forma de recuperar os

custos de capital empregado na produção a partir da diminuição do ciclo do capital e

aplicando categorias da administração como eficiência e eficácia.

O  que  Marx  (2011)  explica  acerca  da  mais  valia  que  é  produzida  pelo

investimento de certa quantia de capital, vem da junção da soma de dinheiro gasto com

meios de produção, que se transforma em capital constante e a despendida com força de

trabalho, que se torna capital variável. A vantagem de continuar ou mesmo elevar a taxa

de mais-valia, mesmo quando se diminui a quantia gasta com meios de produção e com

a força  de  trabalho,  reside  na  disponibilização de  capital  a  ser  investido  em outras

atividades ou mesmo a possibilidade de modernização de outros ramos da produção.

A modernização da produção diminui o ciclo do capital, ao mesmo tempo

em que aperfeiçoa o uso de força de trabalho na extração da mais-valia, aumentando as

possibilidades  de  sua  extração.  Porém,  “para  funcionar  o  capital  variável,  é  mister

desembolsar  capital  constante  em proporções  adequadas,  de  acordo com a  natureza

técnica do processo de trabalho” (MARX, 2011, p. 252). A partir da afirmação de Marx,



percebemos  em  vários  ramos  da  produção,  como  nas  indústrias  de  tecidos,  da

construção civil e, sobretudo, na agropecuária.

Assim como na indústria, vários setores da agropecuária utilizam em menor

proporção  de  tecnologias  no  processo  de  produção.  Isso  se  dá  por  três  motivos

principais: atividades que são excessivamente dependentes de trabalho manual e que por

motivos técnicos não se modernizam; empreendimentos que já foram implantados, mas

que  estão  expandindo  sua  área;  e  empreendimentos  em  situação  de  transição

cristalizada, cujo processo de modernização é lento, ou ainda, que se estagnou.

O aparecimento de situações de trabalho escravo em fazendas de soja e de

algodão demonstra a segunda situação descrita aqui. Como Leonardo Sakamoto (2011)

afirma em sua investigação que,

a pesquisa de campo traz diversos exemplos de fazendas de soja e algodão,
que  utilizam tecnologia  de ponta na  parte  da produção de  grãos e  fibras,
enquanto a preparação de solo e ampliação de área é feita de forma arcaica,
com baixo investimento (SAKAMOTO, 2011, p. 393).

A seletividade, não só em ramos inteiros de atividades, mas em momentos

específicos do processo produtivo, passa a ser característica da utilização do trabalho

escravo contemporâneo. Isso se dá pela articulação que o capital busca na produção,

tentando diminuir gastos e perdas. No caso do trabalho escravo contemporâneo, passa a

ser  uma  articulação  combinada  e  contraditória  entre  o  arcaico e  o  moderno.  A

modernidade  representada  pelo  uso das  técnicas  e  inovações  científicas  e  o  arcaico

representado  pelo  uso  de  uma  relação  não  capitalista.  Nesse  sentido,  Leonardo

Sakamoto (2011, p 394) afirma que “O modo arcaico serve ao moderno para garantir

uma expansão do capital  (terras  e benfeitorias)”.  Assim,  para haver  a  expansão das

atividades do capital, ele se apropria de atividades não capitalistas, “mas sem que seja

necessário capitalizar grandes montantes de mais-valia provenientes da parte moderna,

garantindo que ela mantenha sua competitividade no mercado enquanto cresce” (idem).

Dessa maneira,  permite  que o capital  “não imobilizado” possa ser  direcionado para

outros processos, como por exemplo, a modernização dos setores da produção em que

isso é viável.

Podemos dizer que a utilização de mão de obra escrava não é apenas um

desvio  de  conduta  do  capitalista,  assim como o  faz  Sakamoto,  já  que  a  conjuntura

natural  não  é  de  constante  valorização  do  trabalhador.  O  capitalista  procura



circunstâncias  para  sua  reprodução  como  tal  e  suas  condições  de  exploração,

potencializando a retirada de mais-valia a partir da diminuição do trabalho pago para o

trabalhador e alargando o trabalho não pago. O capitalista “[...]  atua na retenção do

valor  cada  vez  maior  produzido  por  este  [o  trabalhador]  sem a  justa  remuneração”

(SAKAMOTO, 2011, p. 399).

Apesar  de  serem  situações  nominais,  individuais  que  se  apresentam  no

território brasileiro, podemos dizer que o uso do trabalho escravo acontece de maneira

generalizada em situações de franja do sistema capitalista como parte da reprodução de

capital.  Nessas  situações,  não  mais  de  maneira  individual,  a  superexploração  e  o

trabalho escravo contemporâneo acontece como parte e até necessários para a expansão

do modo de produção e  sua modernização.  Dessa maneira,  “A superexploração e  o

trabalho escravo estão vinculados a  um cálculo racional  realizado pelo  empregador,

buscando uma lógica da acumulação” (SAKAMOTO, 2011, p. 399).

Alessandra Gomes Mendes (2011, p. 96) considera dessa maneira:

A escravidão de trabalhadores como fenômeno persistente no Brasil compõe
situações-limite  inseridas  num  quadro  mais  amplo  caracterizado  pela
precariedade  nas  relações  de  trabalho  no  conflito  capital/trabalho  e  pelas
condições de superexploração da força de trabalho. 

As situações-limites podem ser estabelecidas como sendo aquelas em que o

capital encontra obstáculos para acumulação, seja do ponto de vista espacial, seja em

relação à disponibilidade de capital a ser investido. Nas situações em que o processo de

modernização  é  lento,  a  necessidade  de  mobilização  de  capital  a  fim  de  manter

permanente o incremento técnico faz com que a utilização de mão de obra em condições

de superexploração seja uma das estratégias do capital.

O aprisionamento do trabalhador se dá com vistas a diminuir o tempo de

trabalho pago, e aumentar o que Marx (2013) chama de tempo de trabalho excedente. O

seu aprisionamento se dá pelo que Otávio Guilherme Velho (1979) chama atenção, de a

fronteira brasileira ter sido uma fronteira aberta, permitindo a reprodução camponesa

em  regiões  livres.  Assim,  sendo,  o  aprisionamento  do  trabalhador  cumpre  dois

objetivos: manter a mão de obra necessária para a expansão dos empreendimentos; e

não mobilizar capital para se transformar em capital variável.

Em torno desse processo, de reprodução de uma relação dita arcaica no seio

de reprodução do capital, podemos dizer que a modernidade se apropria do arcaico para



sobreviver e se expandir. Em outras palavras, o desenvolvimento das forças produtivas

necessita de relações  não capitalistas para continuar sua expansão,  sendo o  arcaico,

dessa maneira, como parte do moderno. Dessa maneira, então, há uma imbricação da

acumulação primitiva  na reprodução ampliada  do capital.  Isso se dá  em regiões  ou

situações de expansão e se torna uma ferramenta de capitalização e concorrência.

A separação do trabalhador de seus meios de produção, nesse caso, cria as

condições de seu assalariamento.  Constitui  o trabalhador livre,  que pode vender sua

força de trabalho. Para Marx (2013), o trabalhador é livre de duas maneiras, primeiro,

porque não é parte direta dos meios de produção e nem é proprietário destes. Porém,

nesse caso,  a  acumulação primitiva assume o papel de se apropriar da liberdade do

trabalhador,  mantendo  uma  relação  não  capitalista  na  obtenção  da  mais-valia  e

composição  de  capital.  A segunda maneira,  a  partir  do  cerceamento  da  liberdade  e

apropriação da força de trabalho do trabalhador cria-se valor sob condições extremas de

exploração.

Para  Sakamoto  (2011),  a  produção  capitalista  necessita  de  regiões  não

capitalistas para se desenvolver.  A partir  de sua natureza e de sua própria forma de

existência não admite limitações nem mesmo em relação a utilização de formas não

capitalistas de produzir  capital.  É uma condição histórica do capitalismo, não sendo

apenas  uma  situação  pontual  e  localizada.  A  função  da  acumulação  primitiva  é

reproduzida nesses espaços, se imbricando nas situações de produção e contribuindo

para a reprodução ampliada de capital.  No processo de apropriação e reprodução do

capital deixando de “[...] ser apenas o capital inicial necessário ao desenvolvimento do

processo de reprodução e torna-se um elemento concomitante a ele” (SAKAMOTO,

2011, p. 389). José de Sousa Martins nomeia essa pilhagem dentro do capitalismo como

sendo reprodução anômala do capital (MARTINS, 2002).

A acumulação capitalista se utiliza da reprodução da miséria para subsistir, e

para  driblar  as  crises.  Ela  se  torna  necessária  para  que  relações  não  capitalistas

subsistam  dentro  do  modo  de  produção  capitalista.  Na  verdade,  a  assimilação  na

estrutura do capital de elementos ditos arcaicos, como parte de sua reprodução é parte

de sua condição de existência, nesse panorama de criação e recriação da miséria. Assim,

visualizar  situações  contemporâneas  similares  a  situações  analisadas  há mais  de um

século é uma constante. A recriação de bairros pobres, com uma segregação espacial

dentro das cidades, analisada por Friedrich Engels (2008), mostra bem isso. A burguesia

industrial inglesa do século XIX se reproduzia a partir de uma pobreza intensa e de



bairros  pobres  próximos  às  fábricas,  reservatórios  de  mão  de  obra  barata  que  se

submetia a toda forma de trabalho a baixo custo. O contexto de baixos salários e grande

concentração de trabalhadores disponíveis nas cidades criou um ambiente propício para

a expansão da indústria, mas, sobretudo, para uma alta exploração do trabalhador.

No caso  brasileiro,  a  expropriação do trabalhador  do  campo,  em que se

separa o sujeito do meio de produção de sua subsistência, cria um exército de reserva

capaz  de  suprir  a  expansão  do  capitalismo.  Porém,  a  mobilização  dessa  força  de

trabalho se dá de maneira peculiar. Não é apenas a superexploração do trabalhador, mas

sim,  o  próprio  cerceamento  e  apropriação  da  sua  força  de  trabalho,  como  numa

recriação da acumulação primitiva, em que o trabalhador, visto como meio de produção

é separado de sua liberdade com o intuito de criar as condições necessárias de produção

de capital.

É importante chamar a atenção para o que João Antônio de Paula (2010)

ressalta da relação entre  crise econômica e reiteração do capitalismo dependente no

Brasil. Para ele, há uma reiteração de “velhas políticas, travestidas de modernas e com

carisma  social,  que  no  essencial  confirmam  a  velha  ordem  social  do  capitalismo

dependente, mediante a imposição de uma ‘novíssima dependência’[...]” (p. 37). Assim,

mesmo os surtos de crescimento da economia brasileira não têm nada a ver com a saída

do subdesenvolvimento.  Isso  é  importante,  pois  nos  coloca  na  posição  de refletir  a

economia  brasileira  dentro  dos  ciclos  de  modernização  como  parte  do  capitalismo

dependente.

O  arcaico  é,  sobretudo,  parte  de  uma  estrutura  de  poder  em  que  as

oligarquias locais se baseiam na propriedade da terra e nos interesses decorrentes, como

por exemplo, a exploração de trabalhadores dependentes do seu poder. Reforçando o

argumento da permanência de relações não-capitalistas na modernização brasileira, José

de Souza Martins assim expõe:

Esse tipo de conflito não é próprio de um Brasil moderno, mas de um Brasil
arcaico. O buraco, porém, é um pouco mais embaixo: esse é o conflito do
Brasil arcaico contra o Brasil moderno. E também o conflito que mostra de
modo sangrento ações, no interior do próprio Estado, no sentido de amarrar e
frear  os  propósitos  modernizadores  do  governo:  o  que  está  em jogo  é  a
viabilidade  e  a  continuidade  de  sua  política  e,  no  limite,  a  sua  própria
continuidade (MARTINS, 1997, p. 55).

A  perpetuidade  do  arcaico,  nesse  sentido,  e  também  a  partir  desse

argumento, induz a pensar que se trata de uma situação temporária a ser suprimida pela



modernização. Para o autor, a permanência de relações arcaicas é, na verdade, reflexo

do  que  as  elites  do  país  têm  demonstrado.  Sua  perspectiva  é  retrógrada  e  sua

mentalidade  reproduz a  forma de  exploração escrava  do  país  na  colônia  e  império.

Mesmo no pós “Lei áurea”, quando supostamente haveria uma liberação de mercado

consumidor e de trabalhadores livres, “as elites deste país têm demonstrado [...] que os

trabalhadores e os pobres são considerados residuais e descartáveis” (MARTINS, 1997,

p. 59).

A dicotomia existente entre o arcaico ou “não moderno”, como descrito por

Horácio Antunes de Sant’Ana Júnior (2004) e a modernidade do mundo atual pode ser

entendida dentro da perspectiva da relação entre várias escalas e não a exterioridade do

modo de produção. Para esse autor, que analisa o Acre e a Amazônia dentro da “brutal

dialética entre local e global”. Ao contrário das interpretações feitas, na verdade, essa

região é parte e resultado da relação entre essas duas escalas.

Convencionou-se  relacionar  essa  relação  escalar  dentro  do  âmbito  do

conflito, porém, desprezando que o global se faz no local e o local é parte do global

como analisado por  Anssi  Paasi  (2004)  que  faz  uma análise  das  relações  escalares

dentro do conhecimento da realidade. A modernidade, dentro dessa relação de escalas, é

tida  como  o  global  que  se  apresenta  ao  local  num  movimento  hegemônico  de

subalternizar. O local, apenas o espaço da recepção da modernidade.

Assim,  a  reflexão  feita  por  Sant’Ana  Júnior  (2004,  2002)  da  empresa

seringalista que é desenvolvida na Amazônia a coloca como parte do movimento da

modernidade  e  não  fora  dela.  É  o  local  como  parte  do  global  e  o  global  que  se

desenvolve não negando o local, mas se apropriando.

Zygmund  Bauman  (1998)  considera,  dentro  dessa  linha  de  análise  entre

linhas divisórias da modernidade,  que entre “norma e normalidade” foi traçada uma

separação arbitrária para designar o holocausto em relação à modernidade. Sendo assim,

não  é  possível  compreender  na  sua  totalidade  o  holocausto  somente  a  partir  da

especificidade histórica e cultural alemã, como uma anomalia. Para ele, o Holocausto

deve sua existência a algumas instituições que são centrais na modernidade, como o

Estado, o aparato burocrático, dentre outros como a cultura da racionalidade.

Mas,  mais  além,  podemos  ver  o  holocausto  como  parte  da  cultura  de

subarternização, que é integrante da cultura de racionalidade, em que há a naturalização

da  exploração,  da  escravidão,  da  pobreza  e  precarização  da  vida.  Assim,  não  é  de



surpreender que ele pode ser pensado como parte não anômala da modernidade e não

uma exceção.

Essa maneira de se pensar acontecimentos ou espaços, que cotidianamente

são interpretados como um desvio de conduta, como formas anômalas da modernidade,

pode  ser  trazida  na  análise  do  trabalho  escravo  contemporâneo  para  o  modo  de

produção  capitalista.  Ele  não  é  anômalo,  passa  a  não  ser  exceção  na  reprodução

capitalista, mas sim, fazer parte da regra no processo de produção, reprodução do capital

e acumulação capitalista.

Apesar  de  a  reprodução  capitalista  não  ser  apenas  baseada  no  trabalho

escravo,  atualmente  necessita  desta  forma  de  exploração  do  trabalho,  criando  uma

situação  em  que  se  monta  uma  cadeia  produtiva  de  relações  que  se  tornam

indispensáveis  ao  ciclo  do  capital.  Comércio,  pequena  produção,  transporte,  vários

ramos da economia se tornam dependentes dos mecanismos de repressão da força de

trabalho  de  maneira  generalizada,  mas  principalmente  nas  regiões  de  fronteira  e

expansão das formas de reprodução do capital.

A rede de aliciamento, os transportes contratados, pousadas e pensões, bares

e restaurantes, além de cabarés nas cidades de origem. A vigilância feita por capangas

contratados,  o comércio que é realizado ou dentro das propriedades, ou nas cidades

próximas. Um conjunto de estabelecimentos de comércio se tornam dependentes da rede

de aliciamento de trabalhadores, e dos mecanismos de aprisionamento, seja pela dívida,

seja  pela  força.  É  o  que  José  de  Souza  Martins  (2009,  p.  89)  chama  de  “pequena

acumulação”, os ganhos que se tem dos membros do mundo que se forma e se organiza

em torno da “peonagem”, como ele se refere ao aliciamento para o trabalho escravo. Os

traficantes, propriamente ditos; donos de prostíbulos (sendo as prostitutas encarceradas

no mesmo regime de dívidas que os peões), e ainda sendo o lugar onde o peão gasta

parte do seu saldo; vendedores de roupas e bugigangas; donos de pensões; a polícia, que

muitas vezes serve como vigília armada para os fazendeiros e escravagistas caçando os

escravos fujões; os pistoleiros empregados pelos traficantes, que vigiam e disciplinam

os peões, e em muitas vezes também utilizados na perseguição. Um mundo que se recria

em várias regiões do país, a partir de uma “[...] complexa teia de relações sociais que

reproduz  o  cativeiro  do  peão  e  que  transforma  a  superexploração  em  escravidão”

(MARTINS, 2009, p. 89). O trabalho escravo sobrevive no seio do capitalismo, em sua

estrutura e é parte desta, criando mecanismos próprios de relações sociais, econômicas e



políticas que subsistem a partir dele ao mesmo tempo que são parte dessa forma de

exploração.

Esse contexto cria uma estrutura de exploração em que a pobreza é um fio

condutor e que liga o proprietário de terras a um sujeito que necessita de tudo para

sobreviver, vendo no proprietário de terras seu redentor. Esta mesma pobreza cria um

sujeito vulnerável,  pois na procura de quem o salve,  acha assim,  os algozes de sua

liberdade. O trabalho escravo não é a barbárie no contexto do de fora da civilização.

Mas sim, a barbárie é condição da civilização nesse sentido. O trabalho escravo sendo a

barbárie necessária do modo de produção capitalista.

4. Acumulação permanente e trabalho escravo contemporâneo

Podemos, a partir desse entendimento do capitalismo dependente no Brasil,

pensar  a  acumulação  primitiva  que  se  dá  para  o  desenvolvimento  desse  modo  de

produção.  O  que  Carlos  Brandão  (2010,  p.  41)  chama  de  “Acumulação  primitiva

permanente” serve à reprodução do capitalismo no país. Para ele:

Essas acumulações primitivas estariam baseadas na apropriabilidade privada
extensiva/intensiva  do  território,  na  retenção  especulativa  da  terra-
propriedade e do dinheiro e na hegemonia da órbita da circulação no amplo
espaço nacional.

Esse  contexto  é  reconhecidamente  parte  do  processo  de  acumulação,

necessário e objetivo do modo de produção capitalista, que o mesmo autor chama de

polimórfico. Ele admite que a acumulação primitiva não é uma fase passada, mas está

contida no conceito de capital. Sua forma brasileira é parte do desenvolvimento desigual

do modo de produção. Assim, ele expõe que “o caráter extensivo e predatório com que

se desenhou a geografia desigual do desenvolvimento capitalista brasileiro determinou a

apropriação contínua de porções territoriais em (re) estruturação nas frentes de expansão

[...]” (idem, p. 51). Parte do processo de expropriação do capitalismo abrindo fronteiras,

ou como na diferenciação feita por Harvey (2004), parte do processo de acumulação por

espoliação.

David Harvey (2004) distingue a acumulação primitiva da acumulação por

expropriação. A primeira cumpre o papel de abrir fronteiras para o modo de produção,

disponibilizando terras e mão de obra. A segunda cumpre a função de expropriação de

espaços já existentes, predando-os, e criando oportunidades para o capitalismo.



A acumulação depende de vários fatores, dentre eles, as condições da força

de trabalho e de sua exploração por  parte  do capitalista.  A acumulação como força

motriz  do  capital,  segundo  Harvey  (2005)  depende  e  tem  como  pressuposto  três

elementos.  O  primeiro,  um excedente  de  mão  de  obra,  que  vai  formar  o  exército

industrial de reserva. Ele afirma assim:

[...] devem existir mecanismos para o aumento da oferta de força de trabalho,
mediante, por exemplo, o estímulo ao crescimento populacional, a geração de
correntes migratórias, a atração de ‘elementos latentes’ – força de trabalho
empregada em situações  não-capitalistas;  mulheres,  crianças  etc.  –  para  o
trabalho, ou a criação de desemprego pelo uso de inovações que poupam
trabalho (HARVEY, 2005, p. 44).

Nas franjas do sistema, dentro de situações-limites, o uso de relações não

capitalistas,  como  a  exploração  do  trabalho  escravo  se  torna  recorrente,  sobretudo

porque indica um dispêndio pequeno de capital. As correntes migratórias, de espaços

subalternizados, disponibilizam mão de obra vulnerável ao aliciamento. Isso pode levar

a  outra  reflexão,  o  capitalista  precisa dessa mão de obra sã,  em boas  condições  de

trabalho, o que muitas vezes contradiz com as situações em que esses trabalhadores são

encontrados. De certa forma, a legislação tem tido esse papel, de manter a mão de obra

em  condições  de  participar  do  processo  produtivo,  punindo  essas  atividades  que

transgridem o corpo do trabalhador para além do seu limite. Mas a sanidade, para o

modo de produção, pode ser apenas um conceito relativo quando colocado pareado com

as possibilidades de acumulação.

O segundo, a existência no mercado de quantidades necessárias de meios de

produção (máquinas, matérias-primas, infraestrutura), que possibilitem a expansão da

produção conforme o capital seja investido. Isso implica também, que haja uma relação

recíproca entre quantidade de meios de produção e a capacidade técnica investida em

cada ramo da produção. Porém, em ramos da produção em que a capacidade técnica é

mínima, e a necessidade de mão de obra é maior, há a substituição da posse dos meios

de produção pela posse da força de trabalho, como recurso para sanar a carência e a

necessidade da perpetuidade da acumulação.

O terceiro elemento é um mercado para absorver quantidades crescentes de

mercadorias, o que inicialmente se choca com o aprisionamento da força de trabalho

que, não sendo livre, também não dispõe de liberdade para o consumo. A saída se dá

com o fato de que a escravidão contemporânea, sobretudo a escravidão por dívida, é um

recurso temporário. Mantém o trabalhador apenas por um período, sendo que a garantia



de que o trabalhador  retornará é  a  continuidade  da dívida,  que é  artifício moral  de

retorno da mão de obra para o traficante.

Em cada um desses três elementos, a acumulação e seu progresso talvez

encontre uma ou mais barreiras que ao serem atingidas, resultará numa crise. As crises

são  parte  da  estrutura  de  reprodução  do  capital.  Expandir  a  partir  de  relações  não

capitalistas ameniza o efeito das crises no seu desenvolvimento. É importante perceber

que as crises também têm um papel renovador no modo de produção. A capacidade

criativa de encontrar saídas para as barreiras encontradas para a acumulação, seja do

ponto de vista de disponibilidade de mercado, meios de produção, e força de trabalho,

mostram uma ampla variedade de artifícios. David Harvey assim se refere: 

Em geral,  as  crises  periódicas  devem ter  o efeito de expandir  capacidade
produtiva  e  de  renovar  as  condições  de  acumulação  adicional.  Podemos
conceber cada crise como uma mudança do processo de acumulação para um
nível novo e superior (HARVEY, 2005, p. 47).

Num novo nível,  o  modo  de  produção apresentará,  conforme esse  autor

algumas características, como, por exemplo, a produtividade da mão de obra aumentará

pela  utilização  de  máquinas  e  equipamentos  mais  sofisticados,  sendo  que  os

equipamentos  antigos  sofrerão  um  rebaixamento  nos  preços,  uma  desvalorização

forçada. Outra característica que o autor se refere é a demanda efetiva expandida de

produtos que esvaziará o mercado de todos os bens produzidos e o excedente de capital

será  atraído  por  novas  linhas  de  produção,  como,  por  exemplo,  sob  regulação  do

mercado, regiões oscilam entre o cultivo de cana-de-açúcar e de soja no Centro-Oeste

brasileiro.

Ainda  outra  característica  apresentada  por  Harvey  (2005),  mas  que  soa

como consequência da crise é o custo da mão de obra que diminuirá devido o alto índice

de  desemprego.  Isso  acaba  por  ser  fator  de  compensação  para  as  baixas  taxas  de

acumulação alcançadas pelos capitalistas em períodos de crise. O aumento da taxa de

exploração do trabalhador  para que não haja perdas  por  parte  dos proprietários  dos

meios de produção.

Isso dá outra noção à acumulação em períodos de crise, que o capitalismo

precisa se  reinventar,  abre  o precedente do modo de produção se utilizar  de  outros

modos de produção, e isso fica evidente na agricultura brasileira sendo tema já tratado

por  outros  autores  como  José  de  Souza  Martins  (1975;  1996;  1997),  Ariovaldo

Umbelino de Oliveira (2002; 2005; 2006), dentre outros. A utilização de formas não



capitalistas na reprodução ampliada do capital com o intuito de manter permanentes as

taxas de acumulação se tornou ponto comum na literatura produzida no final do século

XX, principalmente.

Porém,  a  utilização  dessas  formas  coloca  em  conflito  o  próprio

desenvolvimento do sistema. Se o modo de produção sobrevive com o pressuposto da

apropriação da mais valia pelo capitalista, em que a separação do trabalhador do meio

de produção é base do processo de apropriação e que tem na liberdade de venda de sua

força de trabalho uma premissa básica, o uso de mão de obra escrava contemporânea se

torna uma contradição. O aprisionamento do trabalhador é uma alternativa que diminui

o custo da apropriação da força de trabalho, rebaixando o valor pago ao trabalhador

como trabalho necessário. Assim, o modo de produção que se reproduz a partir de suas

próprias contradições.

5. Considerações finais

Num Brasil moderno, o uso de mão de obra escrava soa como um retorno ao

passado. Um anacronismo no desenvolvimento econômico brasileiro. Porém, o uso do

arcaico no processo de acumulação capitalista no Brasil tem que passar a ser entendido

dentro do contexto do desenvolvimento do modo de produção no país, principalmente, a

partir da modernização dos meios de produção e das relações de produção. Esta tem

sido analisada por alguns autores como sendo uma modernização conservadora.

Dessa maneira,  a dita modernização conservadora serviu apenas às elites

agrícolas, excluindo grande parte da população e submetendo-a à especulação de terras

e  ao  controle  da  renda  da  terra  pelos  proprietários,  reproduzindo  relações  não

capitalistas para manter essas situações de dominação.

Este  que  parece  um  conflito  entre  a  manutenção  do  arcaico  e  o

desenvolvimento  tecnológico  no  país,  na  verdade  é  uma  contradição  do  modo  de

produção  que  se  fez  como  característica  peculiar  do  país,  sobretudo  da  economia

dependente,  a partir  da permanência de relações arcaicas de poder,  nas quais a elite

dominante se utilizava para não alterar seu  status quo, como por exemplo, o domínio

pela posse da terra em que se assentou o coronelismo.

Os casos de trabalho escravo contemporâneo não podem ser vistos como

resquícios  do  passado  que  será  suprimido  pela  modernização  das  atividades  e  pelo

progresso, mas sim, que são resultados do desenvolvimento das forças produtivas. A sua



permanência diz muito mais respeito à dinâmica do capital e suas transformações, que

não necessariamente substituem antigas relações, mas que as transforma adaptando-as a

um novo ciclo capitalista.

É importante notar que o processo de modernização brasileira acompanha a

expansão das fronteiras no país. Esta é parte do movimento de expansão territorial do

capital e tem um caráter de efetivação da reprodução do modo de produção a partir da

criação de condições para a acumulação. A acumulação de capital ocorre num contexto

espacial  criando e  recriando formas espaciais  que são mobilizadas  para  este  fim.  A

reestruturação do espaço impondo uma refuncionalização de suas estruturas faz parte

deste processo. No Brasil, pode ser exemplificado com o processo de modernização das

atividades agrícolas desde a década de 1970 nos cerrados brasileiros que passaram a

cumprir  um  novo  papel  para  a  reprodução  de  capital  com  a  produção  de  soja  e

posteriormente a produção de cana-de-açúcar.
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