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Este artigo pretende compreender as dinâmicas da migração sazonal que ocorre na comunidade 
quilombola de Buriti do Meio, em um esforço de visualizar as pessoas que partem, as pessoas que ficam 
e como a migração afeta a configuração das famílias e da comunidade. Na comunidade de Buriti do 
Meio a migração se dá principalmente pela falta de mão-de-obra na zona rural, sendo intensificada pelo 
estrangulamento do sistema produtivo sofrido pela comunidade por meio da expropriação territorial. Em 
um local onde não se pode plantar devido à alteração dos circuitos produtivos da comunidade, não deixa 
alternativa para as pessoas que querem permanecer no quilombo, que passam a ser alvo das “firmas”, 
responsáveis por enviarem ônibus para buscarem os trabalhadores na comunidade.
 A migração em Buriti do Meio se dá principalmente pela falta de mão-de-obra na zona rural, 
sendo que esta é catalisada pelo estrangulamento do sistema produtivo. Em um local onde não se pode 
plantar devido à alteração dos circuitos produtivos da comunidade, não deixa alternativa para as pessoas 
que querem permanecer em seu território2.
 Ao me enveredar pela cotidiano das famílias de Buriti do Meio, principalmente pelos traços 
sociais que mais perpassam seus assuntos triviais e suas vivências, pude notar como a migração sazonal, 
ou o “trabalho na firma” pela categoria nativa, está presente no dia a dia. A começar peça quantidade de 
homens com idade de 18 ao 30 anos que migram como principal ofício.  O que deixa a questão ainda 
mais complexa são os outros personagens desta história, as mulheres da mesma idade.  Para exemplificar 
este contexto utilizarei a família de uma das matriarcas do quilombo, a família da artesã e liderança 
cultural, Dona das Neves.
 

1  Bacharel em Ciências Sociais
2  Uso o conceito de território enquanto espaço geográfico dotado de traços da cultura e identidade daqueles 
sujeitos que ali estabelecem seus vínculos sociais de acordo com Litlle (2002)
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Figura 1 – Moradores de Buriti do Meio caminham em direção ao centro comunitário

Fonte: RODRIGUES, Mauro, 2013

 
A família de D. das Neves consegue representar uma família quilombola de Buriti do Meio pelos 

padrões culturais que se repetem, seja na escolha do emprego ou ofício, seja nas opções destes últimos 
que se diferenciam pelo fato de ser homem ou mulher. Além de D. das Neves e seu marido, Seo João, 
são sete filhos: Davi (17 anos) Walter (19 anos), Mariana (24 anos), José domingos (26 anos), Maria 
Cassia (27 anos), Flávia (29 anos) e (Manoel Luiz) 31 anos. Sempre estão presentes na comunidade ou 
na região3 todos os filhos de Donas das Neves, com exceção dos dois filhos homens mais velhos, José 
Domingos e Manoel Luiz, pois eles já entraram no ciclo das migrações e começam a funcionar  em um 
calendário ditado pelas lavouras de cana-de-açúcar e de café.
 Nesta constelação desenhada pela estrutura familiar de Donas das Neves é possível visualizar 
os caminhos possíveis e sua relação com o gênero e da idade . Esta relação é definidora de perfis de 
migrantes, pois Davi e Walter ainda se encontram estudando no ensino médio, estes estão sempre 
presentes na casa da mãe, e quando vão longe é em alguma festa nas cidades vizinhas. As filhas mais 
velhas que já se formaram no ensino médio, logo entraram para o ensino superior a distância, e se 
encaixam em um tipo de migrantes, pois optaram por permanecerem no quilombo e viajarem para a 
cidade uma vez na semana para poder cumprir com a carga horária da faculdade. Os dois filhos homens 
mais velhos, já participam a algum tempo da migração temporária, pois assim que terminaram o ensino 
médio tiveram a “oportunidade”, quando o ônibus da “firma” foi ao quilombo buscar trabalhadores, de 

3  No caso das meninas Mariana, Maria Cassia e Flávia, que fazem faculdade em São Francisco.
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irem trabalhar nas monoculturas do sul de Minas. 
 Essas migrações, tanto das mulheres em busca de estudo, quando a dos homens em busca de 
recursos, tem um denominador comum, a permanência no território quilombola. Estas pessoas tem a 
possibilidade de mudarem de vez para a cidade para sanar suas buscas e seus anseios, mas ao invés 
disto optam por permanecerem em seu lugar de origem, onde tem suas famílias, seus amigos, sua casa. 
A estratégia de partir para ficar pode ser encarada com um tipo de resistência, que de acordo com 
Guha(1989), pode se configurar em um tipo de resistência social que o autor denomina de resistência de 
evitação, sendo esta caracterizada pela adoção de estratégias que possam garantir seus objetivos onde 
não acontecerá o enfrentamento. Pois, estes quilombolas poderiam estar em processo de luta política 
ou até mesmo luta armada (em uma visão extremista), para poder ter o direito de permanecer em seus 
territórios, direito este garantido pela constituição federal, mas como mostra a família de Donas das 
Neves, estas pessoas optam por estratégias mais passivas, degradam os vínculos destes com a terras e 
com o território, mas conquistam de alguma forma a possibilidade de permanecerem em suas terras. É 
claro que os dois tipos de migrações, aquela feita por homens e aquelas feita por mulheres, tem níveis 
de violência simbólica, um tanto quanto diferenciados, pois uma pessoa que percorre 30 km uma vez 
por semana, tem seus sistema simbólico muito menos afetado do que uma pessoas que percorre de 800 
à 1000 km  a cada quatro ou seis meses. 
 Ao deslocar-se 30 km, as alterações que se tem são mínimas, alterações em todas as esferas, 
climática, cultural, geográfica. Essa distância faz com que as pessoas ainda estejam em sua região, não 
alterando com tanta violência a lógica e o funcionamento das coisas e das pessoas. Mas ao percorre uma 
distancia média de 900 km vários aspectos mudam radicalmente. As mudanças proporcionadas pelas 
longas distâncias não são negativas por si só, o que as torna negativa é o tipo de viagem que as pessoas 
do quilombo têm acesso ao percorrem essa extensão. É o caso da migração temporária que José de Souza 
Martins traz:

Geralmente, essas migrações combinam ciclos agrícolas distintos. São migrações completamente 
dominadas e ritmadas pelo tempo cíclico das estações do ano, do plantio, do crescimento e da 
colheita dos produtos agrícolas. (MARTINS: pág. 49, 1975)

As situações mais significativas de migrações temporárias que podem ser encontradas no Brasil 
mostram que a migração temporária é, contraditoriamente, um modo de desatar os laços da 
família e, ao mesmo tempo, um modo de atar o desenvolvimento do capital à exploração mais 
intensiva da agricultura familiar (MARTINS: pág. 50, 1975)

 Dessa maneira as pessoas estão presas em um circuito completamente paradoxal, pois estão 
saindo de suas terras onde estão vivendo, no sentido literal da palavra, para irem à locais distantes onde 
a única lógica que irão encontrar é a lógica do trabalho do capital. Ao mesmo tempo, estes saem de suas 
terras para terem uma chance de viver nelas, mas tem o outro lado da viagem, os que ficam. A migração 
então se torna em uma faca de dois gumes, “cortando” a vida de dois sujeitos em um único processo, 
pois quando José Domingos vai, Marineth (sua esposa) fica e eles vivem tempos e lógicas diferentes. 
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José vive no sul de Minas em função da quantidade de cana que conseguiu cortar, enquanto Marineth 
vive em função dos animais, das plantas, das águas, das pessoas. E quando José volta? Ele deixa todo seu 
funcionamento laboral para trás, no sul? E como Marineth o percebe depois de tanto tempo? Sem dúvida 
as interferências que estas pessoas sofrem ao entrar em contato com ambientes  nos quais a palavra de 
ordem é “ganhar um trocado”, são imensas e o objetivo de permanecer em terras ancestrais parece se 
descolar de seus propósitos.
 As pessoas do Buriti do Meio que migram, tem a possibilidade de poder trabalhar nas cidades e 
viver no quilombo, mas muitas das vezes o trabalho na cidade proporciona mais coisas do que somente 
o recurso no final da temporada. As maiorias das pessoas que migram não participam dos movimentos 
sociais, nem das lutas por direitos ou reconhecimento enquanto quilombolas. Geralmente são pessoas 
que não estão a pá da situação política da comunidade pois, como afirmado por José de S. Martins 
em sua citação acima, que interpreta a migração temporária como: “um modo de desatar os laços da 
família”. Acontece que há consequências graves quando estas pessoas têm seus laços afetados, pois estes 
representam a conexão com a terra, com as pessoas, com o ambiente. Se a relação da família nuclear 
é afetada, quem dirá as relações com as outras pessoas, isso se dá devido ao “descolamento” com os 
vínculos familiares e tradicionais para que possa aderir ao vínculo do capital e do trabalho, do urbano 
e do “desenvolvido”. A violência simbólica sofrida por estas pessoas passa então a ser explícita, pois 
carregam uma racionalidade tradicional, baseada na vivencia e na experiência com seu ambiente e sua 
cultura que é desfigurada para dar lugar a uma racionalidade funcionalista, baseada nas demandas do 
capital e da modernidade. Assim como explica:

As atividades de produção em tempos antigos eram caracterizadas como atividades de subsistência 
e possibilidade de permanecia no campo. As relações de trabalho relatadas não se baseavam 
apenas nas leis de mercado. As ações econômicas dos indivíduos baseavam-se também em 
trocas entre as famílias, parentes, vizinhos, imbricando valores de cooperações, solidariedade e 
reciprocidade. (Paula et al: pág. 6, 2002) 

 Os tempos, os valores, as pessoas, os circuitos, todos estes são diferenciados no caminho entre o 
quilombo e a “firma”. Afirmar que o sujeito tem a possibilidade de permanecer em seu território através 
da estratégia migracional seria leviano, pois como visto aqui, o individuo que migra não é aquele que 
permanece em seu território, estes são sujeitos diferentes. Talvez o desejo inicial de um migrante seja a 
permanecia, mas até quanto esta ideia ira permanecer defronte de seus olhos, quando estes estão sendo 
vedados com cédulas imbuídas de valor simbólico.  
 Voltemos ao exemplo inicial da família de Dona das Neves, os dois filhos que migram, 
constantemente ausentes, não participam das atividades quilombolas, muitas vezes planejadas e executadas 
pela própria mãe, como no caso da festa da abolição. O distanciamento dos rapazes é perceptivo no 
cotidiano, uma vez que estas pessoas não participam tão efetivamente da vida da comunidade, tendem a 
“flutuação”, pois não estão nem aqui nem ali, não estão migrando, mas também não estão participando 
das manifestações culturais. Neste cenário é preocupante a desagregação de pessoas na luta quilombola, 
pois, esta luta só existe devido à um processo histórico de desigualdade, catalisado por dispositivos 
constitucionais que legitimam essa luta, mas com a nova “inclusão” do capital, ou seja, com a adesão de 
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jovens ao sistema, através da migração temporária desviasse de foco a luta, para dar lugar à alienação, 
pois em um sistema onde pessoas são transformadas em indivíduos e estes transformados em força de 
trabalho, não há espaço para cultura, muito menos para luta por direitos, sendo o sistema do capital um 
grande desarticulador da comunidade quilombola.

Desde logo, é conveniente que se figa que exclusão, em si mesma, como fenômeno isolado, é 
uma ficção – não existe exclusão propriamente dita. Na sociedade capitalista, a rigor, não se pode 
haver exclusão; não pode existir sociedade capitalista baseada na exclusão. Toda a dinâmica dessa 
sociedade se baseia em processos de exclusão para incluir. (MARTINS: pág. 119, 2002)

O que faz o capitalismo, ao desenraizar as pessoas, é transforma-las em proprietárias de uma 
única coisa: a sua força de trabalho. O desenraizamento do camponês não está simplesmente em 
sua expulsão da terra. É reduzi-lo à única coisa que interessa ao capitalismo, que é a condição de 
vendedor de força de trabalho. (MARTINS: pág. 121, 2002)

 O desenraizamento e a interferência das lógicas urbanas capitalistas na vida dos quilombolas se 
torna um problema que preocupa os moradores, pois, uma vez que estas pessoas vão para as “firmas” 
e tem seu eidos e seu ethos afetados, estes voltam e as alterações não param nas individualidades, 
um indivíduo contamina o outro, aprende com o outro, o migrante “tira vantagem” de suas roupas 
“modernas” e de seu dinheiro acumulado ao longo dos meses. Ou seja, há um efeito dominó dentro do 
quilombo, as coisas interferências se dão em todos os níveis.

“Hoje o problema da droga é muito grande aqui na comunidade. As pessoas trazem de fora. 
Antes aqui ninguém ouvia falar disso, isso era coisa de cidade, mas hoje em dia, a gente tem até 
que chamar polícia pra dar palestra aqui na comunidade sobre as drogas, porque as pessoas que 
vão trabalhar fora acaba caindo na conversa dos outros e voltam viciados, aí não tem jeito, vem 
pra cá e trazem coisas que não é nossa. O povo que vai corta cana mesmo, usa droga pra corta 
mais cana e ganhar mais dinheiro, mas não vê o que ta fazendo com ele, e muito menos com a 
comunidade.” (Joana, 34 anos, 2013)

No relato da Joana, presidente da associação, é possível visualizar claramente como as influencias 
externas afetam a lógica e o funcionamento da comunidade, assim como os indivíduos que saem do 
quilombo são afetados pela lógica do capital. Não há como pular em um rio e sair dele sem que suas 
águas o toquem, assim como não há como trabalhadores rurais passarem temporadas em centros urbanos, 
ou em pequenas cidades onde trabalham nas monoculturas, sem que os ciclos tanto de suas identidades 
quanto de suas cosmovisões sejam afetados.

É possível enxergar na estratégia dos quilombolas as duas faces da moeda. Pois, a principio 
são sujeitos que foram vítimas da perda de suas terras e do complexo sistema produtivo que possuíam, 
forçados a adotarem algum tipo de estratégia que os tiraria daquela situação. Portanto são agressivamente4 
“incluídos” pelo capitalismo enquanto mão de obra barata que servem de combustível humano para a 
agroindústria. Mesmo assim os quilombolas resistem, migram para poder continuar a reproduzirem suas 
vidas em suas terras, partem para que garantam a vida dos que ficam, ou mesmo para poder ter como 
reproduzir a própria vida no quilombo. Partem para permanecerem

4  Me remeto a este termo devido a estratégias utilizadas pelas empresas de enviarem ônibus as comunidades 
rurais em busca de trabalhadores.
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