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Resumo  

 A reprodução do trabalho no campo nordestino se compõe de uma mescla de 
particulares formas que vão desde o pagamento por dia, passando pelas parcerias e ajuda 
mútua, ao assalariamento. A primeira e a última forma, no entanto, vem ganhando centralidade 
na reprodução nos Brejeiros do município de Barra (BA) desde os anos 2000 quando se 
intensifica a implementação de planos de desenvolvimento. É notório neste momento um 
aumento no número de migrações até então bastante restritas à poucas famílias. Neste estudo 
queremos discutir esses e outros aspectos críticos da reprodução do trabalho no momento atual 
da modernização a partir das observações realizadas no município de Barra (BA), mais 
precisamente nos Brejos da Barra.  

Introdução  

A reprodução do trabalho no campo é permeada por particularidades do ponto de vista 
concreto de sua realização. Por não se tratarem de formas explicitamente assalariadas essas 
obscurecem algumas das contradições da reprodução do capital mostrando outras.  

O trabalho, como categoria moderna, tem desdobramentos empíricos importantes que 
podem ajudar a entender os fenômenos da migração de forma não exclusivamente finalista, mas 
em processo. Um desses desdobramentos é a mobilização do trabalho (Gaudemar, 1977). Dada 
a premissa de que no capitalismo a reprodução do trabalhador decorre do fato positivo de ser 
livre para vender onde bem entender sua força de trabalho e do negativo, que só lhe resta essa 
opção, tentaremos nesse artigo entender como isso ocorre nas situações em que por vezes os 
meios de produção se encontram nas mãos de quem de fato produz, e o que isso tem de relação 
com a reprodução e migração desse trabalhador. 

Metodologia 

Partimos do entendimento teórico de que a modernização impõe e é posta pela 
mobilização do trabalho (Gaudemar, 1977) como um aspecto importante à reprodução do 
trabalho. No momento atual, de crise da modernização, há intensificação das formas pela qual o 
trabalhador é mobilizado, ainda que contraditoriamente este nem sempre encontre uma maneira 
de se assalariar. Ao mesmo tempo o Estado com políticas que aparentemente imobilizariam o 
trabalhador, num território, o colocam diante de processos ainda mais críticos da mobilização. 
Empiricamente, percebemos que para garantir sua reprodução esse trabalhador recorre então à 
diferentes formas (já existentes), como a parceria, ajuda mútua, trabalho por dia de serviço, 
aposentadorias, subsídios estatais, compondo momentos críticos da reposição dos pressupostos 

                                                 
1 Este artigo é resultado de parte da pesquisa realizada no mestrado, intitulada “O Trabalho vai para o Brejo: 
mobilização, migração e colapso da modernização” defendida em 2011 pela Universidade de São Paulo.   



de sua reprodução, porém, como se estes não compusessem com o assalariamento recorrente, 
formas da modernização.  

A forma concreta pela qual se apresenta essa reprodução obscurece o seu real 
pertencimento as esferas críticas do capital. E, por isso, torna-se necessária a crítica categorial 
do trabalho e da mercadoria (Kurz, 2004), para que se estabeleça a crítica a essas formas 
aparentemente totais, territorial e culturalmente, sem separá-las da totalidade que as repõe no 
processo. 

Resultados e Conclusões 

A discussão em torno do trabalho e da migração é bastante presente no Brasil. Ambas 
são quase sempre diretamente relacionadas como causa e efeito. O trabalho, enfatizado como 
categoria necessária ao ser humano, pela qual este modifica a natureza ou realiza seu existir, se 
apresenta nesses casos como característica direta ou indiretamente posta ou capaz de colocar 
em curso a migração. Essa, por sua vez, é quase sempre entendida como deslocamento num 
espaço geográfico, constituída por fluxos direcionados a partir de “locais de expulsão” para os de 
“atração”.  

Na modernização o deslocamento espacial é parte fenomênica do processo que se 
expressa como migração e quase sempre é tomado como totalidade desse processo, sendo por 
vezes associada a uma falta ou excesso de planejamento.  

Entender a migração apenas em termos de deslocamento espacial de população poderia 
nos levar a uma redução desse fenômeno e a uma análise puramente estatística. Por isso, ao 
tratar desse fenômeno tentaremos estabelecer sua crítica de maneira categorial, e não como 
problema a ser solucionado. Sem “romantizar” ou “naturalizar” migrantes e lugares, buscamos 
percebê-lo como parte de um contexto de formação e desdobramento da modernização 
relacionado ao desenvolvimento contraditório da relação capital.  

Dessa forma, a categoria trabalho e sua mobilização ganha centralidade na análise, já 
que assim o é na realidade, ou seja, forma de mediação social (tempo socialmente necessário), 
e realidade crítica não só material.  

O fenômeno da migração é um duplo processo de mobilidade e mobilização do trabalho 
não separado da forma social do capital. Opera não como parte de um processo no qual sua 
ocorrência se deva à falta de modernização, como necessário à normalização social, mas, ao 
contrário, como resultado histórico da mobilização/mobilidade do trabalho. Ocorre no momento 
atual posta pela contradição entre o Estado e as formas de capital fictício à ele associado. 

Na Bahia, assim como no Nordeste brasileiro de maneira geral, a migração é um 
fenômeno que durante muito tempo foi associado a falta de modernização e a seca. 
Entendemos, no entanto, que não se trata de falta de modernização, mas de sua presença 
atuante como um processo contraditório. Nos últimos anos, por exemplo, o fenômeno da 
migração tem ganhado novas interpretações, no que tange as possibilidades de um retorno, 
principalmente pela atual política governamental de garantia de um rendimento mínimo às 
famílias no campo. Ainda assim, como no caso em estudo, os Brejos da Barra, a migração que 
nem sempre foi algo de destaque, com grandes fluxos, apresenta uma característica que difere 
desse processo de retorno: um aumento significante nos últimos 10 anos de migrantes saindo 
dos Brejos.   



Os principais destinos são a sede do município de Barra (BA), Irecê (BA), Barreiras (BA), 
Luís Eduardo Magalhães (BA), Brasília (DF), Goiânia (GO), Guarulhos (SP), São José dos 
Campos (SP) e São Paulo (SP).  

No conjunto dessa migração, incluindo os que retornaram, nuances são perceptíveis no 
que se refere à sua ocorrência, duração e sazonalidade. Não há um padrão. Sua dinâmica, 
entendida como expressão fenomênica da mobilização do trabalho é, em determinados 
momentos, mais duradoura, alternando-se com momentos onde não ocorrem.  

Empiricamente, o fato de existir tal deslocamento espacial de população coloca como 
paradigma a mobilidade e mobilização do trabalho, junto com suas outras questões implícitas 
(violência, poder, reprodução), tanto para quem permanece, como para quem migra.  

É cada vez mais comum ouvir dos brejeiros que as atividades realizadas, como a 
fabricação de cachaça e rapadura, farinha de mandioca, óleo de pequi, frutos e resinas 
coletados na caatinga, doce de buriti, a saeta de buriti, entre outros, são cada vez menos 
suficientes para sua reprodução. Afirmam que essa reprodução não é possível sem o auxílio de 
outras rendas – como aposentadorias, dinheiro de programas do governo, dinheiro enviado por 
parentes distantes que migraram ou mesmo o trabalho por dia em localidades próximas. 

Isso se revela verdadeiro, já que nos Brejos ampliam-se significativamente o número de 
migrantes e de pessoas que querem migrar, sendo comum o seguinte discurso:  

– Desejo de “crescer” e conhecer, econômica e intelectualmente; 

– Diminuição da necessidade de grande quantidade e intensidade do trabalho; 

– Manutenção de condições mínimas ou melhores para si e seus familiares, 
referente ao estudo, alimentação, vestuário, entre outros objetos de consumo;  

E, no tocante a esses desejos e vontades, torna-se importante ressaltar os processos 
reais dessa migração. São eles: 

a) Migração a partir dos Brejos para “áreas próximas”, onde se assalariam durante 
poucos meses e retornam. Entre elas destacam-se: Irecê (BA), Barreiras (BA), Luís 
Eduardo Magalhães (BA), e algumas cidades de Goiás; 

b) Migração a partir dos Brejos para áreas “mais distantes”, onde se assalariam durante 
longos períodos com a intenção de voltar; 

c) Migração a partir dos Brejos para áreas “mais distantes”, onde se assalariam sem a 
intenção de voltar; 

Compondo ao menos três formas de entendimento: 

a) Migrantes que entendem sua situação como passageira e pensam em voltar; 

b) Migrantes que entendem sua situação como definitiva, querendo que os familiares 
os acompanhem; 

c) Situações mais complexas: imbricação de um duplo sentimento – partir para voltar e 
voltar para partir; 



Todo esse conjunto, no entanto, se elevado à totalidade, faz da aparência a essência, 
obscurecendo realmente a realidade da mobilização do trabalho, ainda que em condições de 
crise do trabalho.  

Essa realidade empírica da migração, ou seja, o fenômeno do processo de mobilização 
da força de trabalho a partir dos Brejos é importante para a interpretação do momento da sua 
modernização.  

No Brejo da Cabeceira do São Gonçalo situam-se as menores áreas de posse, se 
comparadas aos Brejos mais à jusante destes, no eixo São Gonçalo (Sobrinho, 2006). Sendo 
desigualmente interna a sua distribuição entre as famílias deste Brejo, alguns, com poucas terras 
e até sem terras, trabalham para outros brejeiros com mais condições, por dia ou em parceria, 
ou ainda, se deslocam para outro Brejo. Alguns também se deslocam para São Paulo em busca 
de vender sua força de trabalho momentaneamente para continuar vivendo no Brejo. Eles ficam 
empregados, quando conseguem, por algum tempo, e compram gado e terra, ou montam um 
negócio (como bar ou mercearia) e depois voltam para o Brejo, aparentemente noutra condição 
(não só positiva, mas negativamente). 

Em geral, os que migram e conseguem garantir sua reprodução fora do Brejo tentam 
estimular os irmãos que aí permaneceram a migrar como eles. Entre outras justificativas, 
argumentam que o “valor” pago pelo dia de trabalho em São Paulo é mais alto: “em São Paulo o 
dia de trabalho já é R$ 25,00 enquanto no Brejo é R$ 10,00 e em Barra é R$ 15,00. Este é um 
aspecto da reprodução geral do trabalho, em âmbito nacional, que qualifica e quantifica 
“diferentes” trabalhos, colocando-os em equiparação, permitindo tal atitude de deslocamento. 
Mobiliza-se por ser mobilizado antes, pela forma da relação, pelo nexo social de relação posto a 
todos: a forma trabalho.  

Lindomar, morador do Brejo da Cabeceira do São Gonçalo, tem dois irmãos em São 
José dos Campos (SP) e diz que quer ir trabalhar com eles para comprar uma moto. Afirma que 
vai vender o cavalo e um garrote para comprar a passagem. Ele já havia morado em São José 
dos Campos (SP), entre dezembro de 2008 e fevereiro de 2009, mas como não conseguiu ser 
registrado, e tinha que ajudar o pai nas roças no Brejo, voltou, e se encontrava aí até outubro de 
2010.  

Em entrevista concedida em outubro de 2010, Odenilson, morador do Brejo da 
Caroceira, nos relata um pouco desses aspectos do processo migratório de alguns brejeiros. 

Erick: [Em São Paulo] Conseguem emprego de quê? 
Odenilson: Uns trabalha de pintor, uns trabalha de construção, uns trabalha de fazer 
roupa, de vendedores, outros de entregar coisas... fazer entregas, área de 
montagem, outros trabalha de pedreiro, segurança... eu tenho um primo que trabalha 
lá de segurança. 
Erick: Você conhece alguém que trabalha sem ser registrado, de vendedor 
ambulante, por exemplo? 
Odenilson: Conheço, tem uns meninos de Tintino mesmo que não são registrados... 
trabalham como vendedor... Fazem peças e vendem, e diz que dá mais lucro do que 
se fossem registrados... e ganham bem... dois mil, dois mil e quinhentos reais... 
chega até três mil... ganha bem, o menino foi é comprou uma casa na Barra esses 
dias por dezessete mil reais. Mandou o dinheiro para o pai, e o pai pagou dezessete 
mil... ele quer voltar a morar na Bahia... sua mulher também trabalha... os dois 
trabalhando, né? e não tem filhos... Almir meu irmão também tira uma faixa de mil e 
quinhentos, dois mil, tem mês que tira até três mil... ele é pintor... trabalha muito, não 
tem dia e não tem hora... é de sábado à sábado... é puxado, só que tem um dinheiro 
a mais, né? Ele fecha uma empreita, contrata alguns pra trabalhar com ele... Gilmar 



filho de meu tio Milão trabalha com ele... serviço não falta, antes de acabar aquele já 
tem outro.2 

Depois, comenta sobre alguém que migrou com a intenção de voltar:  

Odenilson: um cara foi pra São Paulo e comprou um tanto de terra... era dois 
herdeiros, cada um tinha ganhado cinco braças e dois palmos, aí ele comprou dos 
dois herdeiros... ele morou lá só sete meses, ele trabalhou e comprou esses terrenos 
aí... parece que ele ganhava R$ 700,00 numa firma... e agora vai receber o seguro 
desemprego... plantou e agora tá construindo a casa... ele antes não tinha terra... a 
mãe tinha um pedacinho pequeno pra três filhos, vai dar? É o que eu falo, o sonho 
deles é trabalhar lá fora pra arrumar alguma coisa... e ele já tava casado e tem uma 
filhinha... se ele não tivesse feito isso não tinha adquirido a terra... agora vai 
trabalhar, tem o buriti, tem a manga, tem a cana, a mandioca, tem tudo, tá vendo aí?3 

O trabalho na terra (agricultura ou criação) é importante para a reprodução do brejeiro, 
sendo seu limite não só a fertilidade, mas o tamanho. Isso se relaciona à noção de divisão 
parcelar da posse dentro da dinâmica de crescimento da família, como um fator limitante da 
própria reprodução familiar ou aspecto de reprodução crítica. Mas que não pode ser 
naturalizado, e sim pensado como historicamente determinado na modernização. Só faz sentido 
por ser a não simultaneidade da produção social total da qual não se desvincula, ou seja, a 
dinâmica de produção e preços de outras áreas. No Brejo da Cabeceira do São Gonçalo, em 
2009, tivemos a oportunidade de conversar com um brejeiro que acabava de voltar de São 
Paulo, trazido por seu pai e irmão. Ele havia migrado em 2003 e passou cerca de cinco anos em 
São Paulo (São José dos Campos) trabalhando como pintor de prédios.  

Em São José dos Campos morava e trabalhava junto com seu outro irmão. Porém, após 
uma forte crise de depressão, foi então trazido de volta aos Brejos. Segundo ele próprio relata, 
isso durou uns quatro meses: “Não falava com ninguém, dormia ao relento e pouco me 
alimentava”. Há ainda outras atitudes que acompanhamos no trabalho de campo, que seriam 
resultado desse período em São Paulo, dentre elas a negação da alimentação ele fornecida por 
considerá-la de baixa qualidade (enfatizando que comida de verdade era a de São Paulo) e o 
menosprezo aos modelos de roupas comum nos Brejos – usando as que trouxe de São Paulo 
(foto 1). 

 

                

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Trecho de entrevista com Odenilson, Cabeceira do São Gonçalo, Barra (BA), outubro de 2010.  
3 Idem. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1 – Domingos, detalhe das roupas: calça Jeans e moleton. Cabeceira do São 
Gonçalo, Barra – BA. Erick Kluck, fev. de 2009. 

Os outros moradores do Brejo, o tratavam como “desequilibrado”, tanto que a todo o 
momento sua mãe realizava ou o levava para as “rezas” a fim de resolver seus problemas. 

Ao ser indagado sobre os motivos que o levou a sair pela primeira vez, e como foi tal 
empreendimento, afirma que um de seus irmãos já estava em São José dos Campos, como 
hóspede de um de seus primos, do Brejo da Caroceira, o qual o codinome é Café4, sempre o 
incentivando a migrar, “para conhecer” e se “profissionalizar”. 

Após quase quatro meses ele melhorou um pouco e, apesar dessa dificuldade, reafirma 
o desejo de voltar para São José dos Campos. Isso porque, para ele lá se encontra de fato a 
vida, onde a comida e o jeito de falar são os corretos; onde é possível o conhecimento; e onde, 
por mais que você trabalhe para alguém, tem a liberdade de não depender da terra ou de chuva 
para se alimentar e comprar roupa ou ir a festas.  

Em 2010 estivemos outra vez com ele no Brejo, e ainda estava em depressão.  Segundo 
seu pai, ele não fala com ninguém, ficando o tempo todo entre o quarto onde dorme e a sala 
onde vê TV (mesmo quando se torna quase impossível ficar no interior da casa quando as 
temperaturas estão mais altas). Ele não ajuda no “trabalho” na roça e, além disso, gasta muito, 
principalmente com roupas: 

Domingos não compra nada... ele já foi mais eu uma vez [na Barra]... agora quando 
compra, o “trem” dele é bom, você pode aprontar o dinheiro porque ele só compra o 

                                                 
4 O Café é proprietário de um mini-mercado, o qual emprega por algum tempo alguns brejeiros, inclusive de outros 
Brejos. Vimos em outros momentos do trabalho de campo que este senhor (o Café) é um dos principais 
intermediadores dos moradores migrantes dos Brejos da Cabeceira do São Gonçalo e da Caroceira. 



mais caro... no dia que levei ele, foi comprar uma calça por R$ 50,00... dava pra 
comprar duas calças... ele optou pela marca mais cara...5 

Estes e outros fatos são recorrentes nos Brejos. Para José de Souza Martins, isso se 
relaciona a uma concepção de “ausência” (Martins, 1988), um importante aspecto subjetivo que 
caracteriza a migração temporária, porque, para ele, talvez esses migrantes não tenham 
encerrado o processo de migração, marcando uma incompleta dessocialização (da origem) e 
ressocialização (de destino). Esse migrante “é sempre o outro, o objeto e não o sujeito (...) a 
demora desse reencontro define migração temporária” (Martins, 1988, p.50). Após ter migrado, e 
ter entrado em contato com uma diversidade de situações diferentes, em forma de aparência, 
são colocados num constante dilema sobre suas vontades e desejos, sobre o que “gostariam de 
ser”, sobre o que jamais foram, e o que nunca serão. 

Entendemos a importância dessa concepção, sendo ela reveladora do que 
concretamente ocorre ao sujeito que migra. Ainda assim, talvez se pudesse problematizar um 
pouco mais, colocando a questão de maneira negativa: haveria na forma de sociabilidade 
moderna, posta por categorias de mediação social como o trabalho e a mercadoria, lugar para o 
reencontro? Ou, de outra forma, se pensamos a mobilização do trabalho posta como relação 
social do capital, como “geradora” desse fenômeno, mesmo quando a migração aparenta ser 
definitiva, haverá tal reencontro? Se excluirmos a dimensão temporal, do caráter temporário da 
migração, o que resta não é só a mobilização dos sujeitos do capital? 

Todas essas questões não são de fácil resposta, e talvez nem as encontremos 
empiricamente. No entanto, não é problema só da teoria, mas sim da prática social que 
obscurece parte do que lhe move. Daí a importância de se efetivar a crítica categorial destas 
relações.  

Outro interlocutor no Brejo da Cabeceira do São Gonçalo foi Gilmar. Em 2009, ele se 
mostrou bastante ansioso por conhecer São Paulo para trabalhar e estudar. Segundo ele, seu 
pai sempre afirmou que não gostava dessa ideia mas, ao mesmo tempo, percebia que sua 
ansiedade o atrapalhava na “labuta” diária no Brejo. Gilmar tem um irmão e três primos em São 
José dos Campos e, segundo ele, cada reencontro aumenta sua vontade de se deslocar para lá, 
o que fez em 2010, onde permanece até hoje trabalhando com o irmão Valdeci como pintor.  

No Brejo, estávamos conversando com seu pai quando soubemos que ele acabara de 
ser registrado na firma em que o irmão trabalha e que não poderia voltar para os Brejos em 
janeiro (de 2011) para o plantio da mandioca, como era esperado. Seu outro irmão, Lindomar, 
que está no Brejo da Cabeceira, quer muito voltar à São Paulo (SJC) onde esteve trabalhando 
com Valdeci cerca de um mês. Porém, voltou, pois os pais ficaram sozinhos no Brejo. A notícia 
de que seu irmão teria sido registrado, fez aumentar sua ansiedade de voltar a SJC, comentando 
que gostaria de voltar para lá, ganhar dinheiro para comprar uma moto e depois voltar.  

Em nosso estudo, encontramos pessoas que saem dos Brejos com o intuito de 
conseguir dinheiro para adquirir roupas e acessórios; outros para comprar gado; outros para 
abrir um pequeno estabelecimento comercial (bar, mercearia, etc.); outros para comprar ou 
arrumar carro; outros ainda para comprar e vender aparelho de DVD; há ainda os que voltam 
para os Brejos (vindos de São Paulo) na época da moagem da cana, para auxiliar os familiares, 
principalmente os pais; outros só voltam de férias; outros para ver como estão o gado e a terra (à 
qual em geral deixa para algum familiar cuidar e usufruir enquanto permanece fora), mas, nem 

                                                 
5 Trecho de entrevista com Antônio Milão, Odenilson e Lindomar, na Cabeceira do São Gonçalo, Barra (BA), outubro 
de 2010.  



todos voltam, ou seja, permanecem na cidade para onde migrou, estabelecendo outros vínculos 
familiares6.   

Erick: Seu irmão então foi o primeiro a migrar do Brejo da Cabeceira do São 
Gonçalo. Coragem, hein?  
Odenilson: O sonho dele era ir para São Paulo, mas meu pai não deixou e fez ele 
casar com uma menina... 
Erick: Mas botou na cabeça que ia ou tinha alguém lá?  
Odenilson: Botou na cabeça que ia... tinha um cunhado dele lá, o João, mas não 
queria ir pra casa dele não... ele falava: eu quero ir pra São Paulo, chegando lá eu se 
viro...o pai foi buscar ele em Irecê pra casar com essa menina...  
Erick: Por que ele estava lá em Irecê?  
Odenilson: Pra juntar dinheiro nas roças de feijão pra ir pra São Paulo... casou com 
menina e três meses depois separaram, aí ele foi pra São Paulo...  
Erick: Ele trabalhava com o que lá? 
Odenilson: Ele trabalhava numa firma... Oreon... ele saia 6h e chegava 6h, quando 
eu estava lá em 1994... logo, mudou em SJC, bairro Santa Inês fez um quartinho que 
só cabia uma cama, onde só ia pra dormir... juntava dinheiro para comprar a cesta 
para os filhos que mandava pelo correio... fazia o preciso no mato [fezes e urina]... 
não tinha banheiro não...7  

O que parece só sonho ou vontade é também determinação da forma de ser e se 
relacionar pelo valor. Uma objetividade de “melhorar as condições” materiais da vida, expressa 
também a reprodução da mesma. Ou ainda, quando se afirma o “conhecer mais sobre as 
coisas”, pensamos: não seria essa “forma conhecimento”, na sociabilidade moderna, a forma 
trabalho e mercadoria, colocadas como um produto de satisfação pessoal, ao mesmo tempo um 
“algo a mais” na sua mercadoria força de trabalho?  

A reprodução crítica requer família grande, na verdade mão-de-obra, para o trabalho na 
roça ou na criação. Assim, não se poderia deixar os filhos migrarem. Temos como exemplo a 
insistência do senhor Lino para não deixar Almir sair do Brejo da Caroceira, indo buscá-lo em 
Irecê, para que não migrasse para mais longe (mas, vimos que não foi suficiente essa ação e 
Almir mora hoje em São José dos Campos-SP).  

Com a ampliação da circulação do dinheiro (moeda) no Brejo, houve em parte uma 
supressão da necessidade de braços, não deixando menos crítica a situação. Esse filho, ao 
migrar, é uma perda por um lado (em vários aspectos passando pelo sentimento de saudade), 
pois, é uma força de trabalho a menos; no entanto, é um ganho, pela diminuição da despesa real 
e pela possibilidade deste ajudar com dinheiro na reprodução no Brejo (conseguido no lugar para 
onde migra). Se essa migração tem em parte uma garantia em dinheiro, pela aposentadoria dos 
pais, por exemplo, não se problematiza mais tanto esse aspecto, a não ser no sentido da 
saudade, tanto que se não for por motivo de doença, dificilmente se busca um filho migrante de 
volta. 

Essa é uma das imbricações entre dinheiro (moeda e crédito) e a migração. No entanto, 
como forma, cabe lembrar que o dinheiro está sempre presente nas relações, como poupança 
em gado e em terra, como produto passível de comércio, como ajuda mútua, parceria, etc.  

Portanto, as experiências pessoais são, ao mesmo tempo, forma social. Ou seja, formas 
dadas por relações objetivas (ou categorias sociais) subjetivadas, e assim obscurecidas na 

                                                 
6 Estas questões surgiram das observações e conversas com Senhor Milão, Mazinho, Wadú, Grosso, Brinco, Laura, 
Ernestina, Agripina, Creuza e outros moradores e moradoras do Brejo. E aqueles que estão “fora”, em Guarulhos 
(SP): Heleno, Ademir, Gilmar, Adailson, entre outros. 
7 Trecho de entrevista, Odenilson, na Cabeceira do São Gonçalo, Barra (BA), outubro de 2010. 



prática. Pensamos, portanto, que não se pode estancar a análise nesse momento prático 
empírico, ou concreto da aparência, mas sim perguntar sobre as mediações sociais e categorias 
sociais nelas envolvidas, como o trabalho, a mercadoria, o dinheiro, ainda que estas se mostrem 
praticamente apagadas numa fusão categorial.   

Pensamos ser essa perspectiva crítica categorial importante para a interpretação das 
afirmações dos brejeiros sobre a própria reprodução nos Brejos, tais como: “o Brejo é um lugar 
fraco para a manutenção da família”; “o trabalho é muito e não é valorizado”; “se não fosse à 
aposentadoria não teríamos como nos manter”; “nós do Brejo não temos instrução e precisamos 
ir para São Paulo para obter conhecimento”; “não conseguimos ir para São Paulo, pois não 
temos condições”; “devemos ficar para garantir o patrimônio que fora de nossos pais”; “devemos 
lutar como os mais velhos lutaram”; “hoje é difícil, mas a luta de nossos pais foi maior, pois não 
tinha estrada ou luz elétrica”; “nos Brejos não tem patrão”.  

Isso nos permitiria estabelecer relações entre esses discursos e as práticas – assim 
como as recentes mudanças infraestruturais percebidas nos Brejos – com as migrações, sem 
querer “enquadrá-las” em uma “questão migratória”, apesar de essa discussão ser importante no 
campo da distribuição e luta social, não de sujeitos migrantes simplesmente, mas do trabalhador 
mobilizado e contra o trabalho.  

Ainda que a observação empírica da migração neste caso pareça não ser importante 
para o estudo, por não constituir fluxos, podemos pensar que essa negatividade não é da teoria 
e sim do processo, e assim, precisa ser criticada. 
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