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Introdução 

 Em publicação anterior, procurei identificar e discutir as principais tendências 

presentes no comportamento do mercado de terras e no mercado de trabalho 

agropecuário no estado do Maranhão, utilizando principalmente os dados disponíveis 

das últimas edições do Censo Agropecuário, do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) (CARNEIRO, 2013). No artigo atual, inspirado em estudo realizado 

pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE) 

para o estado da Bahia (DIEESE, 2012), aprofundo a discussão sobre a dinâmica do 

mercado de trabalho agropecuário (que envolve também as atividades florestais, da 

aquicultura e da pesca), considerando os dados sobre ocupação e emprego dos dois 

últimos Censos Demográficos, realizados em 2000 e 2010. 

 Ao utilizar essas informações do Censo Demográfico, considerei, de forma 

semelhante aos critérios utilizados por outros autores (BASALDI, 2008; DIEESE, 2012; 

BACCARIN, 2016), que as categorias censitárias de “trabalhador por conta própria”, 

“membros não remunerados da família” e “trabalhadores na produção para o próprio 

consumo”, envolvidos em atividades agropecuárias
2
, correspondem ao que 

denominamos de agricultor familiar, enquanto os “empregados” e “empregadores” 

equivalem, respectivamente, aos assalariados rurais e empresários rurais (Quadro 1). 

Quadro 1: Definições do IBGE para as categorias da posição na ocupação. 

Categoria Descrição 
Empregado Pessoa que trabalhava para um empregador (pessoa física ou jurídica), geralmente 

obrigando-se ao cumprimento de uma jornada de trabalho e recebendo, em contrapartida, 

uma remuneração em dinheiro, mercadoria, produtos ou benefícios (moradia, 

alimentação, vestuário, treinamento, etc.). 

Empregador Pessoa que trabalhava explorando o seu próprio empreendimento com pelo menos um 

empregado. 

Conta Própria Pessoa que trabalhava explorando o seu próprio empreendimento, sozinha ou com sócio, 

sem ter empregado, ainda que contando com ajuda de trabalhador não remunerado. 

Não Remunerado Pessoa que trabalhou sem remuneração, durante pelo menos uma hora completa na 

semana de referência, em ajuda na atividade econômica de morador do domicilio que era 

conta própria, empregador ou empregado do setor privado. 

Trabalhador na 

produção para o 

próprio consumo 

Pessoa que trabalhou, durante pelo menos uma hora completa na semana de referência, 

na produção de bens, em atividades da agricultura, pecuária, caça, produção florestal, 

pesca ou aquicultura, destinados somente à alimentação de, pelo menos, um morador do 

domicílio. 

Fonte: (IBGE, 2013). 

 

                                                 
2
 Por uma questão de simplificação, utilizarei a expressão atividades agropecuárias para me referir às 

informações que são contabilizadas nos Censos Demográficos como correspondentes às atividades 

agrícolas, pecuárias, florestais, aquícolas e da pesca. 
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Como mostrarei de forma mais detalhada a seguir, a utilização dessa base de 

informações
3
 permitirá a discussão de algumas tendências que não tinha destacado no 

estudo anterior, como o aumento do assalariamento em atividades agropecuárias e 

florestais e a redução importante do número de ocupados nas atividades da agricultura 

familiar, especialmente os mais jovens, identificados pela categoria de “membros não 

remunerados da família
4
”. 

Vale destacar, contudo, que a observação dessas tendências não está relacionada 

somente com a análise dos dados estatísticos, mas, estão em consonância com o 

acompanhamento que vimos realizando através do estudo da dinâmica da expansão do 

agronegócio, de forma mais específica da atividade sojícola (CARNEIRO et al., 2008) e 

da silvicultura para produção de carvão ou celulose (MANCINI, 2015), da reprodução 

da agricultura familiar (CARNEIRO, 2013) e de estudos sobre a dinâmica do mercado 

de trabalho no campo maranhense (CARNEIRO; MOURA, 2016; GOMES, 2017). 

 Destarte, o artigo está organizado em três seções, além dessa introdução e a 

conclusão. Na primeira seção, destacamos o papel da atividade agropecuária na geração 

de ocupações e empregos na economia maranhense; na segunda, discutimos a 

distribuição das ocupações, segundo o tipo de atividade agropecuária e de cultivos 

agrícolas; enquanto na terceira seção, nos concentramos na análise da dinâmica da 

geração de ocupações e empregos
5
, discutindo de forma mais detalhada o processo de 

redução dos efetivos da agricultura familiar e as características do crescimento do 

emprego rural, considerando sua distribuição pelas diferentes regiões do estado. Na 

conclusão, destacamos as principais dinâmicas identificadas no comportamento do 

mercado de trabalho, chamando atenção para as principais perspectivas quanto ao 

desenvolvimento da agricultura familiar e do emprego rural gerado pelas atividades do 

chamado agronegócio. 

 

                                                 
3
 Vale destacar que o estudo do DIEESE sobre o mercado de trabalho agrícola na Bahia difere um pouco 

do nosso, pois, não considera o trabalhador por conta própria como integrando a agricultura familiar. De 

acordo com o DIEESE, os trabalhadores por conta própria podem ser aproximados das ocupações que 

envolvem agricultores familiares, considerando a lei que define a agricultura familiar (Lei n⁰ 
11.326/2006), mas, por outro lado, diz que “nem todo trabalhador por conta própria é um agricultor 

familiar” (DIEESE, 2012, p.13). O efeito dessa diferença é que na Bahia a presença da agricultura 

familiar pode estar subestimada, enquanto no nosso caso pode estar superestimada. 
4
 Em análise sobre a evolução da ocupação e emprego na agricultura brasileira, relativa ao período 1992-

2004, Otavio Basaldi (2008) identificou tendência semelhante, com uma redução global de 2 milhões de 

pessoas ocupadas, das quais, 1,3 milhão eram membros remunerados da família. 
5
 Como diferencia Paul Singer: “Ocupação compreende toda atividade que proporciona sustento a quem 

exerce. Emprego assalariado é um tipo de ocupação” (SINGER, 1998, p.14).  
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1 – A dinâmica do mercado de trabalho estadual e a contribuição do setor 

agropecuário. 

 De acordo com as informações do Censo Demográfico de 2010 (Gráfico 1), o 

Maranhão possui o maior percentual de população em área classificada como rural
6
 

entre os estados brasileiros (36,9 %), mais que o dobro da média nacional (15,6%). Em 

termos absolutos, o estado apresenta a terceira maior população rural do país, com 

2.425.607 habitantes, atrás somente de Bahia e Minas Gerais. 

Gráfico 1: População residente por domicílio rural (em %) – Brasil e Unidades da 

Federação (2010). 

Fonte: Censo Demográfico (IBGE). Disponível em: http://www2.sidra.ibge.gov.br/ 

 

 Vale destacar que foi somente no Censo Demográfico de 2000 que a população 

residente em domicílios classificados como urbanos ultrapassou a população rural, 

como pode ser visto na tabela abaixo. 

 

 

 

 

 

                                                 
6
 De acordo com o IBGE (2013, p.299) a área classificada como rural é toda aquela exterior ao perímetro 

urbano. Por sua vez, esse perímetro urbano – de cidade ou vila - é definido através de procedimento 

administrativo, através de lei municipal. 
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Tabela 1 – Evolução da população residente no Maranhão, segundo o local de 

domicílio (1970 a 2010). 

 

Local do 

domicílio 1970 1980 1991 2000 2010 

Urbana 771.800 1.255.156 1.972.000 3.363.108 4.149.092 

Rural 2.665.300 2.741.248 2.957.000 2.294.445 2.425.697 

Total 3.037.100 3.996.404 4.929.000 5.657.552 6.574.789 
Fonte: Censos Demográficos do IBGE. Disponível em: http://www2.sidra.ibge.gov.br/ 

 

No que concerne ao mercado de trabalho, as informações dos Censos 

Demográficos de 2000 e 2010, relativas à ocupação das pessoas de dez anos ou mais de 

idade, por seção de atividade do trabalho principal, no estado do Maranhão (Tabela 2), 

mostram que a agropecuária é de longe a atividade mais importante na geração direta de 

ocupações, com 853 mil postos de trabalho em 2000 e 751.678 em 2010. Outras 

atividades que mais se destacam são o comércio (240.306 em 2000, e 380.332 em 

2010), as indústrias extrativas e de transformação (120.896 em 2000 e 126.089 em 

2010), a construção civil (96.245 em 2000 e 189.559 em 2010) e os diferentes tipos de 

serviços.  

Tabela 2: Ocupações de pessoas acima de 10 anos por seção atividade de trabalho 

principal – Maranhão (2000 a 2010). 

 

Seção de atividade do trabalho principal 

 

2000 2010 

Número Em % Número Em % 

Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura 853.000  44,56 751.678  31,83 

Indústrias extrativas e de transformação* 120.896 6,31  126.089  5,34 

Produção e distribuição de eletricidade, gás e água 6.412 0,33  15.387 0,64 

Construção Civil 96.245 4,81  189.559  8,02 

Comércio, reparação de veículos automotores, objetos pessoais e 

domésticos 240.306 12,55  380.332  16,10 

Transporte, armazenagem e comunicação, armazenagem e correios 64.788 3,38  77.645  3,28 

Alojamento e alimentação 71.293 3,72  56.306  2,38 

Atividades imobiliárias, serviços prest. às empresas e intermediação 

financeira* 58.292 3,04  100.591  4,25 

Administração pública, defesa e seguridade social 80.493 4,20  117.670  4,98 

Educação 117.473 6,13  158.883  6,72 

Saúde e serviços sociais/Saúde humana e serviços sociais 30.617 1,59  66.859  2,83 

Serviços domésticos 112.013 5,85  148.862  6,30 

Outras ocupações e atividades de serviços* 46.730 2,44  69.485  2,94 

Atividades mal especificadas/mal definidas 15.482 0,80  101.683  4,30 

Total 1.914.040 100,00  2.361.389  100,00 

Fonte: IBGE - Censo Demográfico de 2000 e 2010.  Disponível em: http://www2.sidra.ibge.gov.br/  

(*) Com modificações nas tabelas originais. 

  

http://www2.sidra.ibge.gov.br/
http://www2.sidra.ibge.gov.br/
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Analisados de uma perspectiva diacrônica (Gráfico 2), essas informações 

mostram que mesmo perdendo importância relativa entre 2000 e 2010, passando de 

44,56% para 31,83% da população ocupada, a agropecuária ainda responde por quase 

um terço das ocupações diretas no mercado de trabalho maranhense, o que está em 

consonância com a informação obtida através da análise dos dados da Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), para o ano de 2009, que identificou o 

trabalho na atividade agrícola como responsável por cerca de 34% das ocupações das 

pessoas de 10 anos ou mais de idade no estado do Maranhão (CARNEIRO, 2013).  

Gráfico 2: Evolução do número de pessoas ocupadas - acima de 10 anos - por seção 

atividade de trabalho principal no estado do Maranhão (2000 a 2010) (Em %). 

 

Fonte: IBGE - Censo Demográfico de 2000 e 2010. Disponível em: http://www2.sidra.ibge.gov.br/ 

(*) Com modificações nas tabelas originais. 

  

 Como pode ser observado no gráfico 2, a redução da participação da 

agropecuária foi contrabalançada, principalmente, pela expansão das ocupações no 

comércio, na construção civil e pela ampliação do número de pessoas em outras 

ocupações e atividades mal definidas.  Vale destacar ainda, a ampliação das ocupações 

relacionadas com as atividades de educação e saúde, a diminuição relativa da 

participação das ocupações relacionadas com a atividade industrial e a presença 

significativa de ocupações no serviço doméstico, que, nesse momento, ainda não havia 
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obtido avanços legais, que foram estabelecidos pela Lei do Trabalho Doméstico (Lei 

Complementar n⁰ 150, de 01/06/2015), caracterizando-se, portanto, por um elevado 

nível de precariedade.   

 

2 – As características do mercado de trabalho agropecuário, segundo o tipo de 

atividade agropecuária e de cultura agrícola. 

Como indiquei anteriormente, os dados da atividade agropecuária agregam 

informações do trabalho realizado em atividades agrícolas, pecuárias, florestais, da 

pesca e aquicultura. Em um nível mais desagregado, podemos identificar também quais 

tipos de culturas agrícolas geram mais ocupações, uma vez que, como já indicado na 

bibliografia sobre o tema (BELIK et al., 2003; BASALDI, 2008), existem culturas 

fortemente capital-intensivo, ou seja, que apesar de ocuparem amplas extensões de terra, 

geram poucos postos de trabalho, em função do uso intensivo de máquinas e insumos 

agrícolas, como é o caso da sojicultura
7
. 

A tabela a seguir apresenta informações sobre as pessoas acima de dez anos 

ocupadas, de acordo com sua distribuição entre as diferentes atividades que compõe o 

setor da agropecuária, para os anos de 2000 e 2010, no estado do Maranhão. Como 

destacamos na seção anterior, no período analisado, houve uma diminuição importante 

no número de pessoas ocupadas na agropecuária (-101.322). Contudo, ao desagregar 

esse dado, verificamos que houve redução de postos de trabalho nas atividades agrícolas 

e florestais, ao passo que a ocupação cresceu, ainda que de forma tímida, na pecuária, 

pesca e aquicultura (Tabela 3). 

No caso da redução de postos de trabalho na atividade florestal, a explicação 

mais plausível pode ser relacionada à crise enfrentada pela indústria de produção de 

ferro gusa, que, sob o efeito da crise econômica de 2008, reduziu de forma acentuada 

suas atividades e, por consequência, os plantios de eucaliptos que são utilizados para a 

produção de carvão vegetal, principal insumo energético da atividade siderúrgica 

(MANCINI, 2015). 

 

 

                                                 
7
 Como apontam Belik e colaboradores, em estudo sobre evolução da ocupação na agricultura brasileira 

nos anos 1990: “É importante salientar que, em termos de área cultivada, a soja é destaque, com 13,6 

milhões de hectares, (...). Apesar disso, a soja respondeu por apenas 5,8% da demanda de mão de obra 

agrícola, ficando muito atrás do milho (16,7%), do café (11,6%), do feijão (10,6%), da mandioca 

(10,0%), da cana-de-açúcar (9,6%) e do arroz (9,0%)” (BELIK et al., 2003, p. 163). 
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Tabela 3: Pessoas acima de dez anos ocupadas na agropecuária – Maranhão (2000 e 

2010).  

 

 Atividades 

econômicas da 

Agropecuária 

2000 2010 Variação  

Número Em % Número Em % 

Agricultura  671.653 78,74 599.026 79,69 - 72.627 

Pecuária  51.408 6,02 59.180 7,87 + 7.772 

Produção Florestal 81.626 9,56 31.381 4,17 - 50.245 

Pesca e aquicultura 48.313 5,66 62.091 8,26 + 13.778 

Total 853.000 100,00 751.678 100,00  - 101.322 
Fonte: IBGE. Censo Demográfico de 2000 e 2010. Disponível em: http://www2.sidra.ibge.gov.br/ 
 

 A explicação para a diminuição de ocupações na atividade agrícola é mais 

complexa, uma vez que os dados sobre a evolução da ocupação por tipo de cultivo 

agrícola (Tabela 4) apresentam uma discrepância importante, com o crescimento 

desproporcional da categoria “Cultivos (Lavouras) não especificados”, que, no Censo 

Demográfico de 2010, respondeu por cerca de 60% dos postos de trabalho identificados, 

quando em 2000, essa mesma rubrica representava apenas 11,99% do total ocupado. 

Tabela 4: Ocupação no trabalho principal segundo o tipo de cultivo agrícola – 

Maranhão (2000 e 2010).  

 

Tipo de Cultivo Agrícola 2000 2010 

N⁰ Em % N⁰ Em % 

Cultivo de arroz 315.021 47,61 100.774 17,55 

Cultivo de milho 18.302 2,76 9.547 1,66 

Cultivo de outros cereais para grãos 26.584 4,01 3.040 0,52 

Cultivo de cana-de-açúcar 2.124 0,32 4.851 0,84 

Cultivo de soja 1.420 0,21 1.770 0,30 

Cultivo de mandioca 174.549 26,38 63.667 11,08 

Outros produtos de lavoura temporária 29.006 4,38 17.389 3,02 

Cultivo de hortaliças e legumes  12.205 1,84 20.853 3,63 

Cultivo de banana 2.201 0,33 1.767 0,30 

Outros produtos de lavoura permanente 787 0,11 1.677 0,29 

Produção de sementes e mudas certificadas ---- ---- 6.325 1,10 

Lavoura (cultivo) não especificada 79.362 11,99 342.463 59,64 

Total 661.561 100,00 574.123 100,00 

Fonte: Censo Demográfico de 2000 e 2010. Disponível em: http://www2.sidra.ibge.gov.br/ 

 

Outro dado discrepante apresentado nesse quadro é a forte redução das 

ocupações geradas nas culturas do arroz e da mandioca, com a diminuição, entre 2000 e 

2010, de 214.247 postos de trabalho na atividade rizícola e de 110.882 na 

mandiocultura. Como não houve uma queda abrupta na área plantada ou colhida dessas 

http://www2.sidra.ibge.gov.br/
http://www2.sidra.ibge.gov.br/
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duas culturas no período abarcado pelos dois censos
8
 e não ocorreu nenhum processo 

radical de introdução de tecnologias poupadoras de mão de obra, o mais provável é que 

a redução dos trabalhadores nessas ocupações esteja relacionada com o crescimento 

desproporcional do número identificado na rubrica “Lavoura não especificada”. 

Mesmo com esses problemas, que dificultam uma compreensão mais fina da 

dinâmica da evolução das ocupações por tipo de cultivo, os dados da tabela 4 servem 

para destacar algumas características dos cultivos permanentes e temporários na geração 

de postos de trabalho. Nesse sentido, vale destacar a importância da rizicultura e da 

mandiocultura como grandes geradoras de postos de trabalho no campo maranhense e a 

pequena contribuição da sojicultura na geração de ocupações, apesar da forte expansão 

da área plantada essa lavoura, que, no mesmo período, passou de 179 mil para 496 mil 

hectares. Merece destaque também o crescimento das ocupações geradas pela 

horticultura, o que está relacionado com a expansão da chamada agricultura periurbana 

na área de influência dos maiores centro urbanos do estado. Não por outro motivo, 

quando correlacionamos a informação da ocupação, o tipo de atividade realizada e o 

local de domicílio (Tabela 5), a horticultura é a que possui o maior percentual de 

trabalhadores com residência na zona urbana (47,45%), ao passo que o cultivo de 

mandioca se destaca pela predominância do domicílio rural (81,26%).  

 

Tabela 5 - Pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, por 

situação do domicílio, envolvidos nas principais atividades agrícolas – Maranhão 

(2010). 

 

Tipo de Cultivo 

 

Urbana Rural 

N⁰ Em % N⁰ Em % 

Mandioca 11.931 18,73 51.736 81,26 

Milho 2.822 29,55 6.725 70,44 

Arroz 31.752 31,51 69.022 68,49 

Horticultura 9.895 47,45 10.958 52,54 

Outros Cultivos 167.199 30,02 389.638 69,97 

Total 223.599 29,70 528.079 70,30 

Fonte: Censo Demográfico de 2010. Disponível em: http://www2.sidra.ibge.gov.br/ 

 

                                                 
8
 De acordo com as informações da Produção Agrícola Municipal, a área plantada com arroz passou de 

449.615 hectares, em 1999, para 469.052 hectares, em 2011, ou seja, teve um pequeno crescimento. No 

caso da cultura da mandioca ocorre um crescimento maior, com a área plantada passando de 142.787 

hectares, em 2000, para 207.554 hectares, em 2010. No caso da área colhida, a variação foi semelhante. 

Cf. http://www2.sidra.ibge.gov.br/bda/agric/default.asp?z=t&o=11&i=P  

http://www2.sidra.ibge.gov.br/
http://www2.sidra.ibge.gov.br/bda/agric/default.asp?z=t&o=11&i=P


10 

 

O caso da rizicultura é interessante, pois, apresar do predomínio do domicílio em 

zona rurais (68,49%), um percentual importante de trabalhadores com residência urbana 

(31,51%) se dedica a essa atividade, que, como mostram vários estudos (MOURA, 

2008; CARNEIRO et al., 2007), é a principal cultura trabalhada em regime de 

arrendamento no estado do Maranhão, através do pagamento do “foro” por 

trabalhadores sem terra, que foram expulsos ou se deslocaram para as periferias das 

sedes municipais e que procuram garantir a reprodução de suas famílias, alternando o 

plantio de arroz com o emprego em ocupações precárias, próximas ou distantes 

(CARNEIRO; MOURA, 2016). 

 

3 - O mercado de trabalho agropecuário segundo a posição na ocupação. 

Outra forma de analisar a evolução do mercado de trabalho agropecuário é 

através da utilização das informações sobre a posição na ocupação, conforme as 

categorias censitárias de “trabalhador por conta própria”, “membros não remunerados 

da família”, “trabalhadores na produção para o próprio consumo”, “empregados”  e 

“empregadores” , considerando, como destaquei na introdução, as três primeiras como 

representando os efetivos da agricultura familiar (Tabela 6).  

 

Tabela 6 - Pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência por 

posição na ocupação e categoria do emprego na agropecuária – Maranhão (2000 e 

2010). 

Posição na ocupação e categoria do emprego 

 

2000 

 

2010 

 

Número Em % Número Em % 

Empregador 3.814 0,44 2.396  0,31 

Empregado 94.986 11,13 153.432 20,41 

Agricultores Familiares 754.200 88,41 595.851 79,25 

- Não remunerado em ajuda a membro do domicílio 156.987  18,40 33.497  4,45 

- Trabalhador na produção para o próprio consumo 217.797   25,53 291.711  38,80 

-  Conta própria 379.416   44,48 270.643  36,00 

Total de Ocupados 853.000 100,00 751.678  100,00 
Fonte: IBGE. Censo Demográfico de 2000 e 2010. Disponível em: http://www2.sidra.ibge.gov.br/ 
 

 Compilando as informações da posição na ocupação, verifica-se que os 

agricultores familiares compunham a maior parcela dos trabalhadores ocupados na 

agropecuária maranhense nos dois recenseamentos, representando 88,41% do total em 

2000 e 79,26% em 2010. Os assalariados rurais, identificados pela categoria 

empregados, representavam 11,13%, em 2000, e 20,41%, em 2010, enquanto os 

empresários rurais (empregadores) tinham uma representação residual (0,44%, em 2000, 

http://www2.sidra.ibge.gov.br/
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e 0,31%, em 2010). De um ponto de vista diacrônico, as principais transformações 

observadas ao longo desse período referem-se à redução do número de agricultores 

familiares (-158.349) e o aumento dos assalariados rurais (8.446).  

No gráfico a seguir, apresentamos a variação das ocupações agropecuárias, 

considerando somente as categorias que compõem a agricultura familiar, de forma a 

procurar explicar as razões para a redução desse grupo social entre os dois 

recenseamentos (Gráfico 3). Como pode ser observado nesse gráfico, somente uma 

posição na ocupação obteve incremento no número de ocupações, caso dos 

trabalhadores na produção para o próprio consumo (73.914), ao passo que os 

trabalhadores por conta própria – que podem ser associados com um tipo de agricultor 

familiar mais inserido em circuitos mercantis
9
 - e os membros não remunerados que 

trabalham com a família tiveram, respectivamente, uma redução de 108.773 e 123.490 

postos de trabalho. 

Gráfico 3: Evolução das pessoas ocupadas acima de 10 anos na agricultura familiar, 

segundo a posição na ocupação - Maranhão (2000 a 2010). 

 
Fonte: IBGE. Censo Demográfico de 2000 e 2010. Disponível em: http://www2.sidra.ibge.gov.br/ 

                                                 
9
 A diferença estabelecida entre produção somente para o consumo e produção para o mercado, presente 

nas categorias “trabalhador na produção para o próprio consumo” e “trabalhador por conta própria” 

acentua uma clivagem que na prática é mais sutil, pois, como argumentam Garcia Jr. & Heredia (2013), a 

maior/menor inserção de agricultores familiares em mercado de produtos deve ser observada em 

consonância com a evolução do ciclo de vida familiar e das características socioeconômicas dos contextos 

de inserção desses grupos familiares. 
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 Essa forte redução dos membros não remunerados da família pode estar 

relacionada, segundo relatos observados de lideranças do sindicalismo rural, oriundas de 

diferentes regiões do estado do Maranhão, e observações de pesquisas de campo, com o 

deslocamento dos membros mais novos das famílias de agricultores para estudar em 

cidades próximas ou para tentativas de obtenção de um emprego formal. Nesse sentido, 

esses dados apontam para as dificuldades de reprodução da agricultura familiar, 

considerando os diferentes mecanismos de violência simbólica
10

, que pesam contra a 

reprodução desse grupo social (BOURDIEU, 2002) e os efeitos que a ampliação do 

emprego formal, com carteira assinada
11

 exerce sobre os membros mais jovens, que 

ajudam o chefe de família nas atividades agropecuárias. 

 

3.1. A evolução do trabalhado assalariado no campo: características gerais e 

distribuição regional. 

 No que concerne ao aumento do número de assalariados rurais (58.445 postos de 

trabalho), apresentado na tabela 7, vale destacar que cerca de 69% do incremento 

observado foi de trabalhadores sem carteira assinada, o que significa dizer que a maior 

parte do emprego agrícola, que vem sendo gerado no campo maranhense caracteriza-se 

por uma forte precarização, pois, é realizado sem a garantia mínima de formalização do 

trabalho que representa a assinatura da carteira de trabalho. 

Tabela 7: Evolução do número de empregados agrícolas com e sem carteira de trabalho 

assinada – Maranhão (2000 e 2010).  

 

Tipo do vínculo 
2000 2010 Variação 

N⁰ Em % N⁰ Em % N⁰ Em % 

Com carteira de trabalho assinada 16.005 16,84 34.123 22,23 18.118 31,01 

Sem carteira de trabalho assinada 78.981 83,15 119.308 77,75 40.327 68,99 

Total  94.986 100,00 153.432 100,00 58.445 100,00 

 

Fonte: IBGE. Censo Demográfico de 2000 e 2010. Disponível em: http://www2.sidra.ibge.gov.br/ 

 

                                                 
10

 Bourdieu (2002), no estudo sobre a reprodução interrompida dos camponeses no sudoeste da França, 

chama atenção para fatores estruturais como a unificação do mercado matrimonial e da desvalorização da 

condição camponesa pela instituição escolar no processo de fragilização da reprodução do grupo social 

camponês. 
11

 De acordo com Adalberto Cardoso, a partir dos anos 1990, a aspiração dos migrantes do campo deixou 

de ser o estabelecimento na cidade em uma atividade por conta própria e passou a ser o “desejo de um 

emprego com carteira assinada, portanto com direitos trabalhistas e alguma segurança em um ambiente de 

grandes turbulências na economia” (CARDOSO, 2013, p.52). 

http://www2.sidra.ibge.gov.br/
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 Na tabela seguinte, apresentamos informações sobre o emprego total (a), o 

emprego com carteira assinada (b) e estabeleço uma correlação entre esses dois tipos de 

emprego, segundo as Microrregiões Homogêneas (MRHs) do estado do Maranhão. O 

objetivo desse quadro é identificar os diferentes padrões de assalariamento no campo 

maranhense, considerando a relação entre (b) e (a) como um indicador da qualidade (ou 

da precariedade)
12

 das relações de trabalho no campo e, em seguida, associar esses 

diferentes padrões com determinados tipos de atividade econômica (sojicultura, 

pecuária, plantações florestais, produção de açúcar, etc.). 

 

Tabela 8: Número de empregados (a), de empregados com carteira de trabalho (b), 

relação entre b/a, segundo as MRHs do estado do Maranhão – 2010. 

 
Microrregiões Homogêneas 

(MRHs) 

(a) Empregados 

 

(b) Empregados Com 

Carteira de Trabalho 

Relação entre 

b/a 

Pindaré  20.989 3.170 0,15 

Imperatriz 18.052 5.995 0,33 

Baixada Maranhense  13.662 2.039 0,14 

Médio Mearim  12.209 2.021 0,16 

Alto Mearim e Grajaú  11.916 2.547 0,21 

Presidente Dutra  8.588 1.407 0,16 

Chapadas do Alto Itapecuru  8.014 1.624 0,20 

Caxias  6.041 1.612 0,26 

Codó  5.784 1.349 0,23 

Chapadinha  5.546 1.757 0,31 

Gurupi  5.473 588 0,10 

Gerais de Balsas  5.095 2.353 0,46 

Itapecuru Mirim  4.303 586 0,13 

Litoral Ocid. Maranhense  4.280 360 0,08 

Porto Franco  3.984 1.125 0,28 

Lençóis Maranhenses  3.980 498 0,12 

Aglom. Urbana de São Luís  3.899 1.505 0,38 

Baixo Parnaíba Maranhense  3.351 453 0,13 

Coelho Neto  3.316 1.743 0,52 

Chapadas das Mangabeiras  2.878 850 0,31 

Rosário  2.068 389 0,18 

Fonte: IBGE. Censo Demográfico (2010). 

 

                                                 
12

 A formalização do emprego assalariado é um indicador importante, porém, parcial para a análise da 

qualidade do trabalho, pois, para uma visão mais completa seria necessário arrolar outros indicadores, 

como a extensão da jornada de trabalho, o nível de remuneração, a contribuição para a previdência social, 

etc., conforme sugerido por Basaldi (2008). 
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De acordo com as informações da tabela 8, podemos verificar que as 

Microrregiões Pindaré, Imperatriz, Baixada Maranhense, Médio Mearim e Alto Mearim 

e Grajaú, destacam-se pelo número mais elevado do total de empregados e, à exceção da 

MRH de Imperatriz, se caracterizam também por um baixíssimo nível de formalização 

das relações de trabalho, com indicador da relação entre empregados com carteira 

assinada e empregados na faixa de 0,14 a 0,21. 

Por sua vez, o emprego com carteira de trabalho assinada, em termos 

proporcionais, é mais forte nas MRHs de Coelho Neto (0,52), Gerais de Balsas (0,46), 

Aglomeração Urbana de São Luis (0,38), Imperatriz (0,33) e Chapada das Mangabeiras 

(0,31). Na microrregião de Coelho Neto predomina o plantio de cana-de-açúcar, 

enquanto nas MRHs de Gerais de Balsas e Chapada das Mangabeiras a produção de 

grãos, com destaque para os plantios de soja e algodão. Na microrregião da 

Aglomeração Urbana de São Luís, a atividade da produção de hortifrutigranjeiros é a 

mais importante, ao passo que na região de Imperatriz predominam a atividade florestal 

(plantios de eucalipto para celulose e produção de carvão vegetal) e a pecuária. Esta 

última caracterizada pela forte precariedade (CARNEIRO; MOURA, 2016), enquanto a 

atividade florestal passa por um processo de formalização das relações de trabalho, 

resultado da mobilização contra o trabalho escravo que vem sendo realizado por 

entidades de direitos humanos nessa região (CARNEIRO, 2016). 

Outro indicador da qualidade do emprego é o da extensão da jornada de 

trabalho, pois, segundo Basaldi (2008), jornadas semanais acima de 44 horas indicariam 

a existência de sobretrabalho. De acordo com os dados da tabela 9, verificamos que 

cerca de 27% dos empregados no campo maranhense trabalham com jornadas 

superiores a 44 horas semanais. 

 

Tabela 9: Distribuição (em %) dos empregados com e sem carteira assinada, segundo a 

jornada de trabalho semanal - Maranhão (2010). 

 

 Tipo do vínculo 
Até 14 

horas 

15 a 29 

horas 

30 a 39 

horas 

40 a 44 

horas 

45 a 48 

horas 

49 horas 

ou mais 

Com carteira de trabalho assinada 7,85 5,45 4,99 44,95 17,43 19,29 

Sem carteira de trabalho assinada 10,46 13,64 10,40 41,23 11,54 12,69 

Total 9,89 11,83 9,20 42,00 12,84 14,15 

Fonte: IBGE. Censo Demográfico (2010). Disponível em: http://www2.sidra.ibge.gov.br/ 

 

 

http://www2.sidra.ibge.gov.br/
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Por outro lado, chama atenção o fato de que o maior número de trabalhadores 

em situação de sobretrabalho são aqueles que possuem carteira assinada (36,72%), ao 

passo que um número importante de trabalhadores sem carteira assinada, cerca de 1/4, 

encontram-se em atividades de menor duração (de 14 a 29 horas semanais), que são 

aquelas atividades temporárias, que marcam as situações de economia de precisão 

(MOURA, 2009). 

 

Conclusão 

 Esse artigo teve por objetivo compreender as principais características e 

transformações do mercado de trabalho no campo maranhense, utilizando como base de 

dado principal as informações dos Censos Demográficos de 2000 e 2010, produzidas 

pelo IBGE. De acordo com a análise dessas informações foi possível constatar que as 

atividades da “agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura” ainda 

ocupam a maior parcela da força de trabalho no estado do Maranhão, respondendo, em 

2010, por cerca de 32% do total das ocupações para pessoas de dez anos ou mais na 

economia maranhense. 

 Apesar dessa inegável importância, deve ser destacado que, no período analisado 

(2000 a 2010), essa participação diminuiu em termos absolutos e relativos, por conta da 

redução dos efetivos na atividade agrícola e da produção florestal. A diminuição de 

postos de trabalho na atividade florestal (-50.245 pessoas ocupadas) pode ser explicada 

como um efeito da crise que atingiu o setor siderúrgico em 2008, que, por consequência, 

reduziu o consumo de lenha (e carvão vegetal) de suas florestas plantadas (CARNEIRO, 

2016). O caso da redução de ocupações na atividade agrícola (-72.627 pessoas 

ocupadas) é mais complexo, pois, de acordo com os dados censitários, houve uma forte 

redução dos trabalhadores ocupados na atividade rizícola e na mandiocultura, mas, com 

um forte crescimento na atividade classificada como “lavouras não especificadas”. Por 

outro lado, é importante sublinhar que a forte elevação da área plantada com soja no 

estado, que, no período em questão passou de 179 para 496 mil hectares, não significou 

o crescimento correspondente de postos de trabalho, que passou de 1.420 para 1.720 

ocupações. 

 No que concerne ao comportamento do mercado de trabalho, segundo a posição 

na ocupação, que permite diferenciar a dinâmica da evolução da agricultura familiar e 

do trabalho assalariado no campo, observou-se que a agricultura familiar continua sendo 

a maior geradora de ocupações no campo maranhense, respondendo por cerca de 80% 
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de todo o pessoal ocupado acima de dez anos de idade em 2010. Todavia, de uma 

perspectiva diacrônica, foi possível verificar que essa participação diminuiu em 158.349 

postos de trabalho entre 2000 e 2010, ao passo que o número de assalariados rurais 

cresceu de forma importante, passando, no mesmo período de 94.986 para 153.432 

empregos. A redução das ocupações na agricultura familiar merece uma discussão mais 

pormenorizada, da mesma forma que esse crescimento do emprego assalariado. No caso 

da agricultura familiar é preciso observar, como vimos no gráfico 2, que o maior 

decréscimo das ocupações ocorreu na posição na ocupação classificada como de 

membros não remunerados na família (-123.490 ocupações), isto é, trata-se de uma 

diminuição principalmente no número de filhos
13

, que ajudam o chefe de família nas 

atividades agrícolas. Nesse sentido, é possível sugerir que essa redução tenha sido 

acompanhada de uma transferência dos membros mais jovens da família para empregos 

urbanos – entre 2003 e 2009 foram gerados 11,5 milhões de empregos formais no Brasil 

(CARDOSO, 2013, p. 87) – ou mesmo para atividades escolares, conforme mostram 

diversos estudos sobre os obstáculos estruturais para a reprodução da agricultura 

familiar. 

Quanto ao crescimento do emprego assalariado, o dado mais saliente refere-se 

ao fato de que essa expansão ocorreu em trabalhos sem carteira assinada, que, em 2010, 

representavam cerca de 78% dos empregados no campo maranhense. Ou seja, podemos 

afirmar que essa expansão do assalariamento vem ocorrendo em atividades precárias, 

que não garantem ao trabalhador as condições mínimas de cidadania, que a obtenção de 

uma carteira de trabalho estabelece. 

Ao longo das seções que compõem esse artigo, analisamos os dados dos censos 

demográficos, sempre procurando correlacioná-los com conhecimentos obtidos a partir 

de informações que venho coligindo em pesquisas realizadas em diferentes regiões do 

Maranhão (CARNEIRO, 2013). Nos próximos parágrafos, destacaremos alguns 

elementos da dinâmica econômica recente no estado, de forma a indicar perspectivas 

para o comportamento do mercado de trabalho no campo, considerando os 

investimentos que vem sendo realizados em alguns setores agroindustriais e na 

agricultura familiar. 

                                                 
13

 A redução no número de membros não remunerados pode envolver outros componentes da família, 

como a chamada força de trabalho marginal (TEPITCH, 1973), que engloba os membros mais velhos e as 

crianças que ainda não possuem idade para as tarefas mais pesadas. 
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   Do ponto de vista do trabalho assalariado, o segmento que tende a ter maior 

desenvolvimento nos próximos anos é o dos trabalhadores florestais (GOMES, 2017), 

pois, apesar da retração na produção de carvão vegetal para a siderurgia, a expansão dos 

plantios de eucalipto para abastecimento da produção de celulose do grupo Suzano de 

Papel e Celulose
14

, em Imperatriz/MA, mais que compensará as perdas em termos de 

postos de trabalho. No que concerne à cadeia sojícola, dadas às características capital-

intensivas dessa cultura, a continuação da expansão da área plantada não deve produzir 

efeitos mais relevantes no mercado de trabalho
15

, o mesmo ocorrendo com os polos de 

produção sucroalcooleira, que passam por um processo de mecanização das atividades 

de colheita
16

. 

Quanto ao desenvolvimento da agricultura familiar, as informações sobre a 

redução da área plantada com arroz e de estabilização no mesmo patamar da área 

plantada com mandioca, indicam a manutenção do nível atual das ocupações. Destarte, 

o incremento em termos de ocupação para o trabalho familiar pode vir do 

desenvolvimento de outras cadeias produtivas, como a da pecuária leiteira, que, nos 

últimos anos, teve um importante incremento no oeste maranhense, a partir do apoio 

recebido por políticas públicas como o PRONAF e do incremento do poder de compra 

das camadas de baixa renda, que passaram a consumir mais produtos derivados do leite 

(CARNEIRO, 2015). Contudo, a continuidade da inserção dos agricultores nessa cadeia 

dependerá em muito do apoio que eles receberão (ou não) para adequação de sua 

produção aos parâmetros estabelecidos pela convenção de qualidade dominante no 

setor, ou do estabelecimento de uma política de inspeção sanitária diferenciada, que 

reconheça e valorize as especificidades de suas formas de produzir (LIMA NETO, 

2017). 

Por outro lado, a observação da tendência de redução das ocupações na 

agricultura familiar, principalmente entre os membros não remunerados, aponta para a 

necessidade do desenvolvimento de políticas públicas, que tornem o trabalho nas 

atividades agrosilvopastoris mais atrativo para os jovens, para utilizar a gramática 

chayanoviana, diminuindo a penosidade do trabalho e remunerando de forma mais 

                                                 
14

 Inaugurada em 2013, com uma previsão de produção de 1,5 milhão de toneladas de celulose e uma área 

plantada de 154 mil hectares de eucalipto (MARTIN, 2014). 
15

 O governo estadual vem tentando implantar e adensar a cadeia da soja, através do estímulo à 

implantação de unidades de criação e processamento de aves, contudo, ainda não disponho de 

informações suficientes para mensurar os efeitos dessa inciativa.  
16

 Uma atividade agrícola que teve um importante incremento é a da cultura do abacaxi, contudo, não 

identificamos estudos que apresentem uma caraterização socioeconômica dessa atividade no estado do 

Maranhão. 
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adequada esse tipo de atividade (VAN DER PLOEG, 2016). Ou seja, mais do que nunca 

são necessárias políticas que valorizem a multifuncionalidade da agricultura familiar 

(CARNEIRO; MALUF, 2003), nas diferentes contribuições que ela oferece, na geração 

de emprego e renda, na conservação dos recursos naturais e para a redução das 

desigualdades sociais. 
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