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“Viagem toda sexta”:
análise do processo
de intermediação do deslocamento
de trabalhadores migrantes
de Timbiras-MA para a lavoura
canavieira do sudeste brasileiro

Karlene Carvalho Marinho

Resumo
O estudo realiza uma análise do processo
de intermediação do deslocamento migratório que ocorre do município de Timbiras para o trabalho na lavoura canavieira localizada no sudeste brasileiro.
Propõe-se investigar a construção e o
funcionamento desse processo, caracterizado pela articulação de diversos tipos de
relações sociais (migrante-intermediário,
intermediário-agenciador, intermediário-usina), cujos conteúdos variam de contexto para contexto, ressaltando-se a importância do esquema analítico utilizado
para a construção desse trabalho, a teoria
social de redes. Finalmente, questiona-se
sobre a formação das agências de viagem
como meio utilizado para a manutenção
de uma rede de transporte de trabalhadores naquela região.
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A resistência ao agronegócio
no leste maranhense:
a ação do Fórum em Defesa
do Baixo Parnaíba Maranhense

72

Thiago Alberto de Mesquita Bispo

Resumo
O presente trabalho enfoca a relação entre a implantação do agronegócio no Leste Maranhense e a mobilização processada pelas comunidades locais para resistir
a esse processo. Traça uma breve caracterização do processo de entrada monocultura da soja no Sul e no Leste Maranhense e dos impactos provocados, explorando, o processo de mobilização que busca
fazer frente ao agronegócio, descrevendo
a ação articuladora do Fórum em Defesa
do Baixo Parnaíba Maranhense, as ações
promovidas pelo Fórum no intuito de mobilizar às comunidades locais para as
conseqüências e problemáticas oriundas
desse modelo de desenvolvimento que desestrutura a dinâmica social da região.
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