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Resumo

Este artigo trata do processo de expropriação do trabalhador no setor canavieiro e da questão da
escolarização dos cortadores de cana. Para isso, o texto apresenta as contribuições de Andrade (1997),
Albuquerque (2009) e Silva (1999). Em seguida discute se a educação foi assegurada na lei nº 4.214/63, e na
lei nº 4.870/65. Consequentemente, o texto demonstra que a educação dos trabalhadores cortadores de cana
só passou a ser reconhecida pelo Estado a partir de 2009 por meio do Compromisso Nacional do setor
canavieiro. O reconhecimento da escolarização deveu-se ao número elevado de desempregado no setor
canavieiro provocado pelo processo de mecanização. Nesse sentido, avalia-se se as ações do governo federal
de escolarização e qualificação dos trabalhadores cortadores de cana podem ser consideradas como uma
política nacional de educação.

Palavras-chave: Trabalhador canavieiro. Educação. Expropriação.

Abstract

This article deals with the process of expropriation of workers in sugarcane industry and the issue of
education of cane cutters. To do this, the text presents the contributions of Andrade (1997), Albuquerque
(2009) and Silva (1999). Then discuss whether education was secured in Law No. 4.214/63, and Law No.
4.870/65.Consequently, the text points that the education of cane cutters workers only became recognized by
the state from 2009 through the National Commitment sugarcane industry. The recognition of the school was
due to the high number of unemployment in the sugarcane sector caused by the mechanization process.
Accordingly, we evaluate whether the federal government schooling actions and qualification of cane cutters
workers can be considered as a policy of national education.
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Introdução

Este artigo apresenta algumas considerações da Dissertação de Mestrado intitulada: Compromisso Nacional
para Aperfeiçoar as Condições de Trabalho na Cana-de-Açúcar: ações implantadas para qualificar o
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trabalhador do setor canavieiro em Alagoas, a mesma foi defendida em 2012 na Universidade Federal de
Alagoas. O objetivo deste ensaio é demostrar como a questão da escolarização do trabalhador cortador de
cana foi sendo tratada nos documentos oficias que começaram a regulamentar o trabalho no campo a partir
de 1963.

Compreende-se que o processo de formação do trabalhador rural, em especial o cortador de cana, a questão
da formação escolar não foi colocada como uma prioridade nos documentos que regulamentaram o trabalho
no setor rural, quais sejam: a Lei nº 4.214/1963 e a Lei nº 5.889/1973. No entanto, diante do processo de
reestruturação produtiva no setor canavieiro, a partir de 1990, especialmente, nota-se como a questão da
educação vem se colocando como medida fundamental para diminuir o processo de exclusão dos
trabalhadores canavieiros, ao ponto do governo federal, juntamente com os empresários canavieiros e
representantes dos trabalhadores assinarem um acordo no qual, entre as medidas afirmadas, a questão da
escolarização ganha destaque.

Diante do exposto, o artigo foi divido em duas partes; a primeira apresenta os traços do processo de
expropriação do trabalhador cortador de cana; já a segunda demonstra como a educação foi sendo tratada
nos documentos oficiais a partir dos anos de 1963 até 2009; por fim será apresentado as considerações
finais.

Reestruturação produtiva no setor canavieiro e processo de expropriação dos trabalhadores
cortadores de cana

A história do trabalhador cortador de cana esteve sempre associada a uma condição paupérrima de vida, seja
nas relações de trabalho, alimentação, moradia ou escolarização. A princípio, no início da economia
canavieira, no século XVI, essa força de trabalho foi composta por indígenas brasileiros e por negros
africanos.

O sistema de escravidão “legal” imperou nas lavouras de cana até o século XIX, vindo ele ser totalmente
substituído por meio da Lei Áurea, a qual determinou, em 1888, que não deveria existir mais trabalho escravo
no Brasil.

Mas, antes mesmo que o sistema escravista de produção fosse considerado como uma prática ilegal, já se
constatava nas fazendas o sistema de moradia, que era uma forma de organização social da produção
utilizada pelas fazendas para suprir a falta de força de trabalho (ANDRADE, 1997).

O sistema de moradia surgiu num momento histórico em que se acentuou a necessidade de uma determinada
força de trabalho. Sobre isso Albuquerque salienta:

O sistema de moradia foi instituído num momento histórico em que a sociedade civil
estava ainda muito aquém, num momento em que predominavam os vínculos
particulares, num tempo em que os proprietários de engenho eram quase senhores
absolutos das suas terras e dos seres que nela habitavam [...] (ALBUQUERQUE,
2009, p. 72).

Desde a década de 1950 as usinas começaram a expandir a cultura da cana. Posteriormente iniciou-se um
processo de modernização na produção com a introdução de algumas máquinas no campo. A princípio essas
mudanças não alteraram sobremaneira as relações de trabalho entre o usineiro e o cortador de cana, mas à
medida que elas foram se tornando mais presentes inicia-se um processo de expulsão dos trabalhadores das
terras que eles ocupavam dentro das propriedades canavieiras. Albuquerque (2009) relata bem o processo de
expulsão dos trabalhadores das usinas alagoanas revelando o impacto da nova organização das relações de
produção para os trabalhadores:
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[...] o esgotamento do sistema de moradia no contexto de Alagoas é fruto de uma
combinação de fatores que se inicia ainda na década de 1950 com a expansão dos
canaviais, é influenciada pelo aprofundamento das contradições de classe no campo
dos anos de 1960, experimentados especialmente no Estado de Pernambuco,
prossegue nas décadas seguintes com recrudescimento das relações capital/trabalho
que têm na proletarização do trabalhador sua face mais dramática e, nas últimas
décadas, se consolida com a crise ou esgotamento do sistema de moradia nas
fazendas [...] (ALBUQUERQUE, 2009, p. 148).

O sistema de moradia subsistiu nas usinas de Alagoas até o final da década de 1980. Até esse momento não
se observava enfrentamentos entre empregador e trabalhadores. Isso denota a pressão social que o sistema
de moradia impunha sobre o morador. O trabalhador ficou durante anos sem poder reivindicar melhores
condições de trabalho. Com o encerramento do sistema de moradia em 1990, o controle sobre o trabalhador
rural se aperfeiçoa e se desenvolve sobre novas relações socais de exploração. Aos poucos os trabalhadores
foram perdendo o único lugar que tinham para plantar, bem como seu espaço de trabalho. Pois a
modernização, impetrada a partir de 1970, objetivava a extensão do plantio canavieiro, bem como a redução
dos custos com a força de trabalho, por meio da introdução de algumas máquinas.

Em Alagoas esse processo de “[...] redução das áreas de plantio, quando não a sua extinção, no interior das
fazendas é o primeiro grande movimento do fenômeno [...]” de modernização das usinas e expulsão dos
trabalhadores (ALBUQUERQUE, 2009, p. 83).

Com isso alarga-se o processo de proletarização do trabalhador rural. Se antes o trabalhador estava
submetido a um sistema de moradia em que tinha um lugar para morar e plantar, sob as ordens e domínio do
patrão no interior da fazenda, agora ele vive uma nova relação de trabalho, e dispõe de um salário para
custear despesas que outrora não faziam parte do seu orçamento, como aluguel, alimentação, energia, água
etc.

Ao tratar do processo de expulsão dos trabalhadores das fazendas, Silva (1999, p. 111) salienta:

A expulsão dos trabalhadores da fazenda, mediante a regulamentação de um ato
jurídico, o ETR [Estatuto do Trabalhador Rural], provocou sua concentração especial
nas pequenas cidades e nas periferias de outras maiores. Tem-se neste momento,
que o mesmo ato que regulamentou a expulsão, regulamentou a inserção em novas
condições de trabalho [...] As novas relações de trabalho, portanto, eram
regulamentadas não pela eficiência do ETR, ou pelas suas falhas, mas, exatamente
pela eficácia jurídica, para legitimar a negação deles. A desproteção legal, vis-à-vis o
Estado de direito, conformou o espaço necessário para a recriação de normas
disciplinares por parte dos detentores do capital, com a força de lei.

Nesse processo de formação de um novo trabalhador, as relações de trabalho passaram a ser regida por lei
(pela Lei nº 4.214/63, que creia o Estatuto do Trabalhador Rural) e não mais pelo proprietário. Ao contrário
disso significar certa autonomia para o trabalhador, o que ocorreu foi que ele ficou disponível para vivenciar
outras formas de controle e submissão, como coloca Silva (1999, p. 111):

A mudança espacial da moradia, da reprodução, implicou a inserção em dois
espaços: o privado e o público. Em tese, a privatização do espaço reprodutivo
separado do espaço privado da fazenda trouxe-lhes, consequentemente, uma
possibilidade de maior autonomia. O estatuto de trabalhador livre, neste caso,
significou estar livre da morada, do roçado, da roça de subsistência, da colônia e do
controle pessoal do fazendeiro e ou donos de engenhos; significou, antes de tudo,
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reduzir-se à força de trabalho e vendê-la a quem tivesse interesse em comprá-la. No
entanto, outras formas de controle substituirão as relações pessoais anteriores de
dominação. O ato jurídico, ao regulamentar a produção deste trabalhador, forneceu
as bases necessárias às mudanças nas formas de exploração [...] (SILVA, 1999, p.
111).

Diante do exposto, percebe-se que a expulsão dos trabalhadores das fazendas, a desarticulação do sistema
de moradia e a regulamentação do trabalhador rural no ato da lei, lançaram as bases da modernização no
setor canavieiro, uma vez que para expandir as terras agricultáveis da cana-de-açúcar era fundamental a
ampliação da produção, que somada aos programas nacionais, especialmente o Programa Nacional do Álcool
(Proálcool), e fundos do governo federal, contribuíram para o processo de reestruturação produtiva das
usinas.

Desta forma, foi por meio do Proálcool que se constatou a maior expansão da área plantada da cana e
consequente processo de reestruturação produtiva no setor canavieiro. É interessante ressaltar que esse
cenário de modernização e expansão das usinas necessitou de uma legislação específica (Lei n° 5.889/73),
que pudesse configurar o novo perfil do trabalhador do campo, ou seja, foi necessário formar um trabalhador
determinantemente assalariado. Essas mudanças no campo corroboraram para as alterações nas condições
de trabalho e vida do trabalhador rural.

Albuquerque (2009, p. 83) salienta que “[...] a criação do PROÁLCOOL [...] é a maior responsável pela grande
expansão das áreas plantadas, fazendo crescer a pobreza, a proletarização do trabalhador rural e a
concentração de riqueza”. A miséria e a proletarização do trabalhador rural ocorriam pelo aumento das terras
para produção de cana, uma vez que regiões de tabuleiros, antes consideradas impróprias para a plantação
de cana passam a ser ocupadas, gerando a expulsão de milhares de pequenos agricultores dessas terras.

Os novos padrões de produção da agroindústria canavieira alagoana também estabeleceram novas exigências
nas relações de contratações da força de trabalho para o corte da cana. Nesse sentido, existe um rigor
produtivo para a contratação do trabalhador, ou seja, as usinas têm registrado toda a produtividade dos
cortadores, para não contratar quem apresenta baixa produtividade.

Albuquerque (2009, p. 92-3) assevera que todas as usinas “[...] adotam instrumentos de controle de
produção e definem suas contratações por esses padrões [...]”. Mas, além dessa exigência relativa à
produtividade, há outros critérios de contratação: “[...] a idade é o principal deles [...]”.

Com o novo padrão produtivo, as usinas se encontram numa conveniente situação, visto que “[...] se dão ao
luxo de dispensar força de trabalho em plena capacidade produtiva” (ALBUQUERQUE, 2009, p. 93); exigindo
novas atribuições dos cortadores de cana, os contratam e os demitem como produto descartável:

O momento atual é desfavorável aos trabalhadores, eles estão na defensiva e não
obstante a redução do número de postos de trabalho, eles já se preparam para lutar
pela manutenção dos atuais níveis de empregabilidade no setor canavieiro. Os
dirigentes sindicais apontam uma queda brutal do número de empregados. Estima-se
que nos anos 90 de cada 100 empregados no campo em Alagoas tenha havido uma
redução para 36 e que esta redução na atividade sucroalcooleira seja ainda maior, de
100 para apenas 22 vagas de trabalho. (ALBUQUERQUE, 2009, p. 94).

A intensificação da maquinaria tem expandido a produção canavieira, mas também tem reduzido o número de
contratação nas usinas, de modo que o desemprego é uma constante ameaça para os trabalhadores do setor.

Com base em dados oficiais do IBGE no período entre 1940 e 1990, Albuquerque (2009, p. 95-96), informa
que em 1940 os trabalhadores no setor rural no estado de Alagoas representavam 71,3% dos trabalhadores
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do estado; em 1960 essa média já havia descido para 26% e em 1995 os trabalhadores no campo
representam apenas 16% do total de trabalhadores. Os dados indicam que está havendo uma crescente
redução da força de trabalho no setor rural, fato esse que pode ainda se intensificar, visto que o processo de
mecanização do corte e colheita da cana ainda está em curso.

A questão do desemprego estrutural causado a partir da reestruturação produtiva iniciada nos anos de 1980
não é uma questão pontual e local da agroindústria canavieira brasileira e alagoana, mas está ligada a um
contexto maior de crise do capital, que tem contribuído para a reorganização da produção social, uma vez que
uma das questões centrais da reestruturação produtiva é a intensificação da maquinaria nos processos
produtivos, e a consequente redução dos custos de produção.

Por outro lado, os cortadores de cana têm seu quadro social cada vez mais incerto, pois à medida que o
processo de mecanização se alastra nas usinas, mais os trabalhadores se veem na malha fina do desemprego.
O desemprego no setor sucroalcooleiro não é sinal de que o mesmo esteja em crise, mas que o seu
desenvolvimento ameaça uma classe de trabalhadores, uma vez que a mesma não dispõe de outra atividade
produtiva, senão o corte da cana.

O processo de expropriação do trabalhador rural criado sobre as normas e a ordem do Estado de direito foi
sendo alterado de acordo com as exigências produtivas de cada período. No entanto, a crescente
mecanização do setor canavieiro tem provocado o aumento do desemprego no setor e trazido exigências
nunca vistas, como a escolaridade. Neste sentido, é importante destacar como as principais leis do
trabalhador rural (lei nº 4.214/1963 e a lei nº 4.870/1965) trataram a questão da formação deste
trabalhador, para entender a partir de que momento a educação passou a ser questionada para o trabalhador
canavieiro.

Formação do trabalhador cortador de cana nos limites da lei e do Estado de direito

Em 1963 foi criado o Estatuto do Trabalhador Rural (ETR) com a promulgação da Lei nº 4.214, de 2 de março
de 1963, ela apresenta, no Art. 2º, o perfil do trabalhador rural:

Trabalhador rural para os efeitos desta é toda pessoa física que presta serviços a
empregador rural, em propriedade rural ou prédio rústico, mediante salário pago em
dinheiro ou "in natura", ou parte "in natura" e parte em dinheiro. (BRASIL, 1963).

Além de caracterizar o trabalhador do campo, o ETR tratou do contrato de trabalho, da jornada de trabalho,
da carteira de trabalho, da fixação de piso salarial, do trabalhador menor, da criação de sindicatos e de
questões sociais como moradia e educação, porém o recorto da análise centra-se na questão da educação.

No que diz respeito à jornada de trabalho, no Art. 25 o ETR determinava que ela fosse estipulada de acordo
com os costumes de cada região, no entanto, essa jornada de trabalho não poderia ultrapassar oito horas de
trabalho por dia.

Ao tratar dos serviços sociais, o ETR determinava, no Capítulo I, a criação do Fundo de Assistência e
Previdência do Trabalhador Rural. Assim, no Art. 158.Art. 158, o Estatuto ratificava a criação do referido
fundo, garantindo que a receita do mesmo deveria ser constituída:

[...] de 1% (um por cento) do valor dos produtos agropecuários colocados e que
deverá ser recolhido pelo produtor, quando da primeira operação ao Instituto de
Aposentadoria e Pensões dos Industriários, mediante gula própria, até quinze dias
daquela colocação. (BRASIL, 1963).
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O Art. 178 do Estatuto reconheceu como benefício de ordem social alguns serviços que deveriam ser
oferecidos aos trabalhadores. Entre os serviços que merecem destaque encontrava-se a questão da educação,
no entanto, esses serviços educacionais eram exclusivamente para os filhos dos trabalhadores. Neste caso, as
alíneas a, b, f e g do referido artigo expõem:

Art. 178. Entendem-se como benefícios de ordem social e educativa:

a) prédios para escolas primárias e jardins de infância, destinados aos filhos
dos trabalhadores rurais;

b) creches para os filhos dos trabalhadores rurais e outros moradores da
propriedade [...];

f) bolsas de estudo em qualquer grau de ensino, fornecidas gratuitamente
aos filhos do trabalhador rural da propriedade;

g) despesas com a manutenção de médicos, dentistas, professores e entidades
hospitalares e assistenciais, em benefício do trabalhador rural. (BRASIL, 1963, grifo
meu).

Observa-se que no ETR não há uma preocupação efetiva, por parte do Estado, com a formação escolar do
trabalhador rural, salvo exceção, o trabalhador menor de dezoito anos. Nesse sentido, o Art. 60 afirmava ser
de responsabilidade das autoridades federais, estaduais e municipais a fixação de um período letivo para o
ensino primário de acordo com o período agrícola de cada região, para atender os trabalhadores menores
(BRASIL, 1963).

Ainda em relação à escolaridade, o ETR testificava, no Art. 61, a obrigatoriedade das propriedades rurais que
empregavam mais de cinquenta famílias e “[...] possuir e manter em funcionamento escola primária
inteiramente gratuita para os filhos [...]” dos trabalhadores, “[...] com tantas classes quantos [fossem] os
grupos de quarenta em idade escolar” (BRASIL, 1963).

No entanto, quando se tratava da formação escolar do trabalhador rural, o ETR não determinava nenhuma
exigência por parte do Estado brasileiro ou do empregador.

Apesar de o ETR ser a primeira lei que regulamentou o trabalho rural e de reconhecer os direitos trabalhistas
do novo trabalhador, atribuindo garantias inéditas como: a fixação de salário, proteção no trabalho,
organização sindical, entre outros, é na verdade a expressão modeladora e disciplinadora de uma nova força
de trabalho que necessitava ser regulamenta. Mas, não se observou nessas novas garantias a preocupação
com a formação escolar.

O único momento em que o ETR apresentou certa necessidade da formação escolar do trabalhador rural foi
quando tratou da fundação de sindicatos. Dessa forma, ele atribuiu ao futuro órgão o dever de escolarizar os
trabalhadores.

Deste modo, o ETR alegava, no Art. 116, que era dever dos sindicatos, entre outros, “[...] fundar e manter
escolas de alfabetização e pré-vocacionais” (BRASIL, 1963, grifo meu). Tirano do Estado toda e qualquer
responsabilidade de escolarizar os trabalhadores rurais.

Dois anos após a criação do ETR foi instituída a lei do IAA, Lei nº 4.870/65, que dispõe sobre a produção
açucareira, a receita do IAA. Mas, além de tratar da composição da receita das usinas e dos fornecedores e da
fixação do preço do açúcar, a lei também dispunha de artigos que eram voltados especificamente para o
trabalhador rural.

Assim, ao tratar da aplicação da receita líquida do IAA, no Art. 23, alínea b, a lei asseverava que até 10%
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(dez por cento) fossem aplicados em financiamento e custeio de serviços de assistência social destinados aos
trabalhadores da agroindústria canavieira e seus dependentes. No Art. 35, a referida lei estabelecia as
condições de aplicação dos 10% da receita líquida do IAA:

Art. 35. A parcela resultante do percentual estabelecido na alínea b do art. 23 será
aplicada em programas de assistência social aos trabalhadores da agroindústria
canavieira, tendo por objeto:

a) higiene e saúde, por meio de assistência médica, hospitalar e farmacêutica, bem
como à maternidade e à infância, complementando a assistência prestada pelas
usinas e fornecedores de cana;

b) complementação dos programas de educação profissional e de tipo médio
gratuitas;

c) estímulo e financiamento a cooperativas de consumo;

d) financiamento de culturas de subsistência, nas áreas de terras utilizadas pelos
trabalhadores rurais [...];

e) promoção e estímulo de programas educativos, culturais e de recreação.
(BRASIL, 1965, grifo meu).

Com a referida determinação apreende-se que a lei nº 4.870/65, de certa forma, avança mais do que o ETR,
quando se trata da questão da formação do trabalhador. O progresso aqui é entendido no sentido e nos
limites da lei, ou seja, a importância da formação do trabalhador foi reconhecida formalmente.

Entretanto, mesmo que essa formação fosse voltada para a formação profissional, a lei não estabeleceu
percentuais específicos para a educação, como fez com a saúde. Neste sentido, percebe-se que a referida lei
do IAA considerava a formação do trabalhador, mas não estabelecia percentuais de receita para esta
formação.

A lei que de fato configurou novas relações para o trabalhador rural foi a Lei nº 5.889/73, que instituiu
normas reguladoras para o trabalho rural. A referida lei, além de substituir o ETR inovou por meio das novas
relações de trabalho que necessitaram ser implantadas no campo, como o fim do sistema de moradia.

A lei também alterou o conceito de trabalhador rural; assim, verifica-se que o Art. 2º da lei nº 4.214/63
considerava trabalhador rural “[...] toda pessoa física que presta serviços a empregador rural, em
propriedade rural ou prédio rústico, mediante salário pago em dinheiro ou ‘in natura’, ou parte ‘in natura’ e
parte em dinheiro” (BRASIL, 1963); já o Art. 2º da lei nº 5.889/73 assevera: “empregado rural é toda pessoa
física que, em propriedade rural ou prédio rústico, presta serviços de natureza não eventual a empregador
rural, sob a dependência deste e mediante salário” (BRASIL, 1973). Observa-se que a referida lei limitou a
condição social do trabalhador rural, quando afirma que ele depende apenas do salário, do seu trabalho para
sobreviver, ou seja, inicia-se o processo de proletarização essencialmente legitimado por lei.

Entre as questões apresentadas na lei encontra-se: a proibição de contratação do trabalhador menor de 18
anos; as normas de segurança e higiene no trabalho; a fixação do salário; contrato de trabalho, por tempo
determinado e indeterminado; entre outras questões.

Em relação à educação e outras necessidades sociais, a lei nº 5.889/73 não avança, ao contrário, é mais
ultrapassada do que o ETR. Assim, a única vez que se encontra na lei algo referente à escolaridade, tem-se o
que já havia sido determinado pelo ETR, ou seja, ao proprietário rural que tenha mais de cinquenta famílias
de trabalhadores em sua propriedade é conferido o dever de prover escolas para os filhos dos trabalhadores,
como se encontra no Art. 16 e parágrafo único do mesmo:
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Toda propriedade rural, que mantenha a seu serviço ou trabalhando em seus limites
mais de cinquenta famílias de trabalhadores de qualquer natureza, é obrigada a
possuir e conservar em funcionamento escola primária, inteiramente gratuita, para
os filhos destes, com tantas classes quantos sejam os grupos de quarenta crianças
em idade escolar.

Parágrafo único. A matrícula da população em idade escolar será obrigatória, sem
qualquer outra exigência, além da certidão de nascimento, para cuja obtenção o
empregador proporciona todas as facilidades aos responsáveis pelas crianças.
(BRASIL, 1973).

Diante, do exposto, pode-se afirmar que a lei nº 5.889/73 não trata da formação ou qualificação escolar do
trabalhador rural, pois o único momento em que a lei alude à questão escolar é para os filhos dos
trabalhadores em idade escolar.

Portanto, desde o ETR, que apresentou os primeiros passos da proletarização do trabalhador rural até a
última lei que normatiza o trabalho rural, não se encontra a preocupação do Estado em relação à formação do
trabalhador. No entanto, devido ao amplo processo de mecanização no campo, especialmente na
agroindústria açucareira, a questão da formação escolar dos trabalhadores, especificamente dos cortadores
de cana, é colocada como uma necessidade.

Todavia, observa-se que desde o fim do regime escravista de produção agrícola no Brasil, até os finais da
década de 1990, período de grande desenvolvimento tecnológico em todas as etapas da produção canavieira,
a formação do trabalhador não era tida como necessária para a contratação, nem para a permanência do
trabalhador na atividade.

Mas o processo de mecanização que tem acelerado o desemprego do setor canavieiro tem colocado a questão
da escolarização como uma demanda necessária.

Foi por esse motivo e tentando amenizar o impacto do desemprego no setor canavieiro, que o governo federal
lançou em 2009 o Compromisso Nacional para Aperfeiçoar as Condições de Trabalho na Cana-de-açúcar (CN),
este se configura num acordo tripartite entre governo federal, empresários canavieiros e trabalhadores.

O CN foi resultado de uma Mesa de Diálogo tripartite que foi coordenada pela Secretaria Geral da Presidência
da República, sob o comando do Ministro-Chefe. Após as 17 reuniões a Mesa chegou a um consenso que
culminou nas cinco cláusulas que constituem o CN, são elas: o cumprimento da legislação trabalhista, o
implemento das boas práticas na atividade dos canavieiros e o reconhecimento da necessidade de
alfabetização/qualificação dos trabalhadores canavieiros para o enfrentamento da mecanização no corte
de cana.

Dessa maneira, o CN assevera que “[...] visa garantir novos direitos e melhor qualidade de vida para os
trabalhadores” (BRASIL, 2009, p. 3). Entre os temas que o compõe estão: o contrato de trabalho;
alojamento; transporte; migração; escolaridade, qualificação e recolocação; jornada de trabalho;
alimentação; trabalho infantil; proteção ao desempregado; responsabilidade sobre as condições de trabalho
na cadeia produtiva, entre outros (BRASIL, 2009, p. 3-4).

O CN confessa que busca “humanizar o trabalho” no canavial, mas para isso espera-se que os empresários
desenvolvam o empreendimento com “qualidade e justiça social”.

O CN finda a exposição certificando que: “procura justamente consolidar e ampliar as melhores condições de
trabalho na lavoura da cana-de-açúcar e enfrentar o impacto da mecanização sobre o nível de emprego”
(BRASIL, 2009, p. 19).
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Contudo, o CN é na verdade a expressão de uma crise social sem precedentes, e para isso tenta apresentar a
questão da qualificação do trabalhador como algo que reduzirá o impacto do desemprego, isso esconde que a
questão do desemprego para os empresários não se configura como um problema, ao contrário ela é
necessária para a contenção de gasto e aumento das taxas de lucro.

O governo tenta demonstrar uma saída por meio da qualificação, devido à quantidade expressiva de
trabalhadores que estão e serão desempregados, mas além da qualificação não garantir a recolocação do
trabalhador na empresa, ainda há outro grande problema a ser enfrentado: o analfabetismo.

Outro ponto importante é que o CN não se constituiu como uma política nacional de educação para
trabalhador rural, o documento apenas dissertou sobre a necessidade da formação dos trabalhadores para
atender as novas demandas produtivas. De fato alguns trabalhadores tiveram acesso a alguns cursos, como o
de tratorista. No entanto, os cursos faziam parte do Plano Setorial de Qualificação (Planseq) do setor
Sucroalcooleiro que foi financiado pelo governo federal através do Ministério do Trabalho, entre os anos 2010
e 2011.

Por este motivo, o fato de o governo federal reconhecer a importância da formação escolar dos trabalhadores
não significou a construção de uma política educacional, o que se vê são programas pontuais que se esbarram
num detalhe importante, qual seja, que os trabalhadores ou apresentam baixa escolaridade ou são
analfabetos.

Moraes (2007) e Liboni (2009) afirmam que o processo de mecanização no setor canavieiro contribui para a
diminuição de trabalhadores, principalmente daqueles que apresentam baixa escolaridade, como é caso dos
cortadores de cana. Pois a baixa qualificação desses trabalhadores os impede de assumir ouras funções, por
exemplo, a de tratorista. Para o trabalhador exercer a função de motorista é necessário que ele tenha certo
nível de escolaridade, para então retirar a carteira de habilitação.

Ao tratar do processo de qualificação dos trabalhadores de São Paulo, Liboni (2009, p. 37) informa o
seguinte:

Foi realizado um estudo sobre a qualificação de trabalhadores na cana-de-açúcar
(inclusive os que vão ser desempregados pela mecanização), por solicitação da
Comissão Especial de Bioenergia do Governo do Estado de São Paulo. Este estudo
permitiu concluir que o desemprego na colheita de cana se acelerou, pois a meta de
30% da produção de cana-de-açúcar colhida por máquinas foi ultrapassada atingindo
a marca de 41%. O efeito da mecanização da colheita sobre a redução das
ocupações agrícolas é significativo e, com isso, há um novo perfil na demanda por
mão-de-obra.

Prosseguindo, Moraes (2006, apud. LIBONI, 2009) assevera que esse impacto da mecanização no setor
canavieiro tem contribuído para a criação de novas oportunidades para aqueles que são substituídos pelas
máquinas, como tratorista, motorista, mecânico, condutores de colhedeiras, etc. Por este motivo, a demanda
por trabalhadores de baixa escolaridade tem se reduzido e estes têm sido e expulsos da atividade. Neste
sentido, é imprescindível a alfabetização, a qualificação e o treinamento desses trabalhadores, para
capacitá-los para atividades que exijam maior nível de escolaridade.

Diante do processo de mudanças no perfil da força de trabalho no setor canavieiro, Liboni (2009) adverte que
os menos qualificados não terão chances de permanecer na empresa canavieira e, sendo assim, a autora
destaca a importância da qualificação para os trabalhadores, esboçando a necessidade de criação de
programas de qualificação para o setor canavieiro, especialmente programas de alfabetização.

Liboni (2009) acredita que no processo de mecanização há possibilidade de ascensão de cargo; no entanto, o
número de cargos é pequeno, comparado ao número de cortadores de cana que estão sendo demitidos. E,
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para aumentar ainda mais as dificuldades desses trabalhadores, a baixa escolaridade, e até mesmo o
analfabetismo, os impedem de pleitear outro cargo na empresa, por meio dos cursos de capacitação que
estão sendo ofertados. Desta forma, dos pré-requisitos destacados pela autora para reinserção dos cortadores
de cana em outra função, vale a pena destacar a qualificação, que muitas das vezes precisa se iniciar com a
alfabetização.

O fato de o trabalhador rural ser desraigado do processo de dominação no campo, como acontecia, por
exemplo, no sistema de moradia, não significou uma liberdade no processo de trabalho no campo, nem o fim
da dominação sobre este sujeito. As feições do trabalho e a organização necessitaram ser alteradas, mas
“[...] estes trabalhadores trouxeram em seus corpos as cicatrizes da dominação anterior [...]” (SILVA, 1999,
p. 165). A primeira lei criada para exercer as relações de convivência entre patrão e empregado no meio
rural, o ETR, não pode destruir as marcas da dominação e não foi

[...] o instrumento capaz de apagá-las. Ao contrário, a proletarização, ao jogá-los
[os trabalhadores] na cidade, aumentou, ainda mais, a sua despossessão: perderam
a roça, a morada, a parcela, enfim, algumas condições objetivas garantidoras de sua
sobrevivência [...] (SILVA, 1999, p. 165).

Tem-se que o processo de proletarização do trabalhador rural foi subsidiado pelo ato da lei e do Estado de
direito que permitiu e legalizou a expulsão dos trabalhadores de suas pequenas terras ou das terras do
patrão. Contudo, a lei e o Estado de direito montou toda a estrutura produtiva que permitiu o setor canavieiro
aumentar as suas taxas de produção e lucro; no entanto, quando se análise os direitos básicos do
trabalhador, como o direito a educação percebe-se que o Estado continua deixando os trabalhadores rurais a
margem da sociedade, com programas, planos e acordos que não se constitui como uma política nacional de
educação, nem mesmo dentro dos limites do capital.

Considerações finais

O presente texto demostrou como a expropriação do trabalhador rural, em especial o cortador de cana, foi
ocorrendo com o processo de modernização do setor sucroalcooleiro. Com a modernização foi necessário
regulamentar alguns direitos trabalhistas que passaram a ser consolidados a partir da lei nº 5.889/73; no
entanto, quando se observa a questão educacional verifica-se que o Estado foi omisso neste quesito.

Observa-se que de 1963 até 2009 o Estado não havia discutido, nem proposto, ações voltadas para formação
e qualificação do trabalhador. Entretanto, a partir do processo de mecanização o Estado passa a reconhecer a
necessidade de alfabetizar e qualificar os trabalhadores do setor canavieiro. Porém, mesmo depois de verificar
esta necessidade o Estado não assume a formação escolar e profissional do trabalhador como uma Política
Nacional, ao contrário oferece apenas programas, acordos e planos setoriais de caráter descontínuos.

O CN apesar de exibir propostas interessantes como: o cumprimento das leis trabalhistas, melhores condições
de trabalho e a qualificação, não traz muitas novidades, uma vez que o objetivo do mesmo é fazer os
empresários cumprirem a legislação trabalhista existente e melhorar as relações de trabalho.

O que o CN apresenta de novo é o reconhecimento da necessidade da formação do trabalhador, por meio da
alfabetização ou através de programas de qualificação; finda essa questão dizendo que alguns cursos serão
oferecidos aos trabalhadores como forma de humanizar o setor canavieiro e dá outras oportunidades ao
trabalhador.

Diante do que foi apresentado, acredita-se que o trabalhador cortador de cana, como os demais trabalhadores
rurais, nunca tiveram uma política nacional de formação escolar e profissional por parte do Estado, há sim
alguns programas pontuais como: Brasil Alfabetizado, Planseq Sucroalcooleiro, entre outros.
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Portanto, mesmo que o Estado tente amenizar a questão do desemprego no setor canavieiro por meio do
discurso da qualificação, ele não conseguirá já que ele não dispõe de uma política contínua de formação
escolar e profissional para os trabalhadores. Sua contribuição com estes trabalhadores se findou com a
legalização da expropriação; as mudanças a partir daí servirão apenas para aumentar as taxas de lucro do
capital.
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