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RESUMO 

 

 

 

O objetivo desta tese de doutorado é analisar as reconfigurações espaciais 
estabelecidas nos territórios do capital sob o jugo do modelo do agronegócio da 
cana-de-açúcar a partir das novas relações de trabalho e da produção no espaço 
agrário sergipano através dos trabalhadores canavieiros. Com a tese que se 
vivencia não a perda da centralidade do trabalho, mas a intensificação da extração 
de mais-valor pelo capital a partir da lógica do desemprego estrutural que favorece o 
não cumprimento e a alteração oficial da legislação e dos direitos trabalhistas, 
permitindo cada vez mais que o trabalhador seja submetido a trabalho degradante, 
análogo à escravidão, sem nenhuma seguridade trabalhista. A análise está 
sustentada no método do materialismo histórico-dialético, que permite a leitura 
processual da dinâmica dos movimentos da internalidade e externalidade da rede de 
conexões da relação multifacetada entre Estado, capital e trabalho nas 
interconexões escalares local/nacional/mundial, alterando o conteúdo das relações 
capital e trabalho para a opressão e superexploração na extração do tempo de 
trabalho não pago dos cortadores de cana-de-açúcar. Esta realidade está presente 
nos trabalhadores do corte da cana que vivem em condições precárias de vida e de 
trabalho, tornando-se móvel para o capital garantindo ao agronegócio altíssimas 
taxas de extração de mais valor. As formas de travestimento foram destacadas a 
partir dos movimentos migratórios dos trabalhadores para a realização da atividade 
canavieira em outros municípios e/ou outros estados, que necessitam ficar nos 
alojamentos das empresas no período da safra. Das condições de etnia, de gênero e 
de idade presentes na atividade da cana-de-açúcar, sendo marcas de um trabalho 
em que o principal está na garantia da produtividade e lucratividade das empresas. 
A expansão do capital (submetida à lei do valor), sempre em busca de lucros 
crescentes, gera, por sua natureza contraditória, uma tendência à queda da taxa de 
lucro, logo uma tendência à crise. As políticas liberalizantes possibilitaram elevadas 
taxas de lucratividade, mas, contraditoriamente, provocaram uma crise estrutural. 
Atualmente vivencia-se uma crise estrutural de caráter universal e, 
consequentemente, o desemprego estrutural.  
 
 

Palavras-chave: Crise do capital; Agronegócio da cana-de-açúcar, Relação de 

trabalho; Estado. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

 

This doctorate thesis aims to analyze the spatial reconfigurations established in the 
capital territory under the domain of the sugarcane harvest business on the basis of 
the new work and production relationships in the agrarian market through the 
sugarcane harvesters in the Brazilian state of Sergipe. With the thesis is that society 
is not actually facing the loss of work centrality, but the intensification of the 
extraction of the highest capital value based on the logic of structural unemployment 
which fails to comply with alterations on the official work legislation and workers‟ 
rights, allowing the worker to be subjected to degrading working conditions, 
analogous to slavery, with no work insurance. This work analysis is based on the 
historic materialistic method which allows a procedural reading of the internality and 
externality movements dynamic in the multifaceted connection network among the 
State, capital and work in local-, national-, world-scale interconnections, changing the 
content of the capital and work relationships to the oppression and over exploration 
in the extraction of work time not paid to the sugarcane cutting workers. This reality is 
faced by sugarcane cutting workers who live in precarious life and work conditions, 
being susceptible to capital, guarantying the agrarian business to keep its high value 
extraction rates. The forms of disguising were detached from the migration of workers 
for the realization of the sugarcane activity in other counties and / or other states, 
they need to stay in the accommodation companies in the harvest period. Conditions 
of ethnicity, gender and age present in the cane sugar activity, with marks of a work 
in which the principal is in ensuring the productivity and profitability of companies. 
The capital expansion (subjected to the Law of Value), always seeking higher profits, 
creates, as a result of its contradictory nature, a tendency to a decrease in profit, 
therefore it tends to a crisis. It‟s understood that the liberal policies enable higher 
profit rates, but on the other hand it has caused a structural crisis. Nowadays, society 
has been experiencing a structural crisis of universal proportions and consequently 
the structural unemployment.  

 

Key words: Crisis of capital, Sugarcane harvesting market, Work relationships, State. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

 

 

Figura 01 – Brasil – Localização do Estado de Sergipe – 2014........................ 21 

Figura 02 – Sergipe – Cana-de-açúcar – 2012.................................................. 25 

Figura 03 – Sergipe – Usinas Sucroalcooleiras – 2013..................................... 26 

Figura 04 – Oficina com representantes do MPT, FETASE e STR‟s, realizada 

no Centresir........................................................................................................ 143 

Figura 05 – Oficina com representantes do MPT, FETASE e STR‟s, realizada 

no Centresir........................................................................................................ 144 

Figura 06 – Sergipe – Mobilidade do trabalho – 2011-2013.............................. 163 

Figura 07 – Sergipe – Mobilidade do trabalho – 2011-2013.............................. 164 

Figura 08 – Trabalhadores esperando ônibus da Empresa para visitar suas 

famílias em outros estados................................................................................ 166 

Figura 09 – Trabalhadores esperando ônibus da Empresa para visitar suas 

famílias em outros estados.................................................................................. 167 

Figura 10 – Alojamento parte externa, esgoto próximo a entrada para os 

banheiros, parte interna do banheiro................................................................... 178 

Figura 11 – Alojamento parte externa e interna do dormitório, local da 

lavanderia e a parte da cozinha........................................................................... 179 

Figura 12 – Trabalhadores no alojamento da Usina Taquari em condições 

precárias............................................................................................................... 182 

Figura 13 – Trabalhador leva a própria água no garrafão para o canavial.......... 185 

Figura 14 – Garrafão de água do cortador de cana exposto ao sol..................... 185 

Figura 15 – Trabalhadores no corte da cana-de-açúcar...................................... 187 

Figura 16 – Tempo de atuação dos trabalhadores no corte da cana-de-

açúcar................................................................................................................... 188 

Figura 17 – Moradias construídas em torno do canavial, município de 

Maruim................................................................................................................. 189 

Figura 18 – Escolaridade..................................................................................... 190 

Figura 19 – Trabalhadora no corte da cana....................................................... 192 

Figura 20 – Produção ao dia................................................................................ 193 



 

 

Figura 21 – Trabalhador afiando facão para o corte da cana.............................. 195 

Figura 22 – Trabalhadores cortando cana no canavial........................................ 198 

Figura 23 – Trabalhador cortando cana no canavial............................................ 199 

Figura 24 – Cortadores que tiveram acidente com o facão no corte da cana..... 203 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE QUADROS E TABELAS 

 

 

 

Quadro 01 – Sergipe – Usinas Sucroalcooleiras – 2013................................... 117 

Quadro 02 – Quadro Sinóptico.......................................................................... 208 

 

 

Tabela 01 – Brasil – Produção do Setor Sucroalcooleiro – 2004/05 – 

2012/13............................................................................................................... 103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE SIGLAS 

 

 

 

ADCT – Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 

ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica 

ANTT – Agência Nacional de Transportes Terrestres 

ASPLAN – Associação dos Plantadores de Cana de Sergipe 

BIRD – Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento 

BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

CAI‟s – Complexos Agroindustriais 

CAGED – Cadastro Geral de Empregados e Desempregados 

CBAA – Companhia Brasileira de Açúcar e Álcool 

CDDPH – Comissão Especial do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa 

Humana 

CDJBC – Centro Dom José Brandão de Castro 

CDTT – Certidão Declaratória de Transporte de Trabalhadores 

CEDI – Centro Ecumênico de Documentação e Informação 

CEMA – Conselho Estadual do Meio Ambiente 

CGT – Confederação Geral dos Trabalhadores 

CLT – Consolidação das Leis do Trabalho 

CONAB – Companhia Nacional de Abastecimento 

CONTAG – Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura 

CPDA – Comissão de Defesa da Produção Açucareira  

CPT – Comissão Pastoral da Terra 

CTPS – Carteira de Trabalho e Previdência Social 

CUT – Central Única dos Trabalhadores 

DIEESE – Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos 

EMDAGRO – Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe 

EPI‟s – Equipamentos de Proteção Individuais  

ETR – Estatuto do Trabalhador Rural 

FETASE – Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Sergipe  

FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

FMI – Fundo Monetário Internacional 



 

 

FUNCEP – Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza 

FUNRURAL – Fundo de Assistência e Previdência do Trabalhador Rural 

GERTRAF – Grupo Executivo de Repressão ao Trabalho Forçado  

IAA – Instituto do Açúcar e do Álcool 

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

ICMS – Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços 

INSS – Instituto Nacional do Seguro Social 

ISI – Industrialização por Substituição das Importações 

MDIC – Ministério da Indústria e do Comércio  

MPT – Ministério Público do Trabalho 

MSTR – Movimento Sindical de Trabalhadores Rurais 

OIT – Organização Internacional do Trabalho 

PAC – Plano de Aceleração do Governo 

PCB – Partido Comunista Brasileiro 

PEC – Proposta de Emenda Constitucional 

PLANALSUCAR – Programa Nacional de Melhoramento da Cana-de-Açúcar 

PPPs – Parcerias Público Privado 

PRF – Polícia Rodoviária Federal 

PROÁLCOOL – Programa Nacional do Álcool  

PRONAF – Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 

Prorenova – Programa de Apoio à Renovação e Implantação de Novos Canaviais 

Prorural – Programa de Assistência ao Trabalhador Rural 

RAIS – Relação Anual de Informações Sociais 

SAG – Sistema Agroindustrial 

SDH – Secretaria dos Direitos Humanos da Presidência da República  

SNCR – Sistema Nacional de Crédito Rural 

SRTE – Superintendência Regional do Trabalho e Emprego 

STI – Secretaria de Tecnologia Industrial  

STR – Sindicato dos Trabalhadores Rurais 

TAC – Termo de Ajustamento de Conduta 

ULTAB – União dos Lavradores e Trabalhadores Agrícolas do Brasil 

 

 

 



 

 

SUMÁRIO 

 

 

 

Introdução..................................................................................................... 18 

I Capítulo: O Capital e suas crises ao longo da História.......................... 32 

1.1 Crise: modo de produção capitalista e o ciclo do capital.......................... 34 

     1.1.1 As causas da crise econômica capitalista........................................ 40 

1.2 A relação espaço e tempo no processo do sistema do capital................ 44 

    1.2.1 O processo de Acumulação e reprodução do capital........................ 53 

    1.2.2 O processo de reestruturação produtiva e as etapas da crise de 

produção do sistema do capital...................................................................... 64 

  

II Capítulo: A configuração do trabalho multifacetado e a relação 

Estado – Capital – Mercado......................................................................... 75 

2.1 Os Sistemas de organização do trabalho: roupagens da precarização 

do trabalho...................................................................................................... 77 

2.2 Do solapamento do Estado do Bem Estar Social ao Estado mínimo: 

realidades no Estado brasileiro...................................................................... 87 

2.3 A cadeia produtiva do Agronegócio e a continuidade da economia 

dependente...................................................................................................... 98 

  

III Capítulo: Os dilemas do Capital na configuração do trabalhador 

canavieiro aos moldes exploratórios.......................................................... 109 

3.1 Exploração e dominação nos canaviais: marcas históricas de um 

passado sempre presente............................................................................... 110 

3.2 Organização em classe dos trabalhadores do corte da cana-de-açúcar 

no campo brasileiro......................................................................................... 124 

    3.2.1 A representação Sindical dos cortadores de cana em Sergipe: um 

estranho à conquista dos direitos ................................................................... 135 

3.3 A carteira de trabalho como representação da garantia de trabalho:  



 

 

mascaramento da realidade............................................................................ 145 

  

IV Capítulo: As metamorfoses do trabalho: formas de travestimento da 

barbárie no trabalho canavieiro................................................................... 158 

4.1 Mobilidade do Trabalho e a submissão ao capital.................................... 160 

4.2 O antigo e o moderno trabalho escravo: a lógica contraditória da 

Escravidão Contemporânea........................................................................... 172 

4.3 Trabalho da cana estabelecido por etnia, idade e gênero: 

características da produtividade ..................................................................... 186 

4.4 Saúde do trabalhador e a seguridade trabalhista: dualidades na 

atividade canavieira......................................................................................... 197 

4.5 Relações de trabalho e o trabalho por produção: fetiches da relação 

capital-trabalho................................................................................................ 209 

  

Conclusões ................................................................................................... 217 

Referências ................................................................................................... 223 

Apêndice......................................................................................................... 246 

 

 

 



18 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

 

A expansão do capital (submetida à lei do valor), sempre em busca de lucros 

crescentes, gera, por sua natureza contraditória, uma tendência à queda da taxa de 

lucro, logo, uma tendência à crise. As políticas liberalizantes possibilitaram elevadas 

taxas de lucratividade, mas, contraditoriamente, provocaram uma crise estrutural. 

Como analisou Karl Marx, o ciclo do capital se completa em quatro fases que 

são: a crise, a depressão, a retomada e o auge. Nesta trajetória, no início do século 

XX, ocorreu uma crise de superprodução que resultou na quebra da bolsa de valores 

de Nova York, em 1929, culminando em uma longa fase de recessão. O resultado 

desta crise exigiu uma transformação qualitativa na função do Estado, com o 

objetivo de intervir como regulador da oferta centralizada da moeda e do crédito, e 

no controle da força de trabalho estimulando a acumulação do capital via políticas 

econômicas e de investimentos diretos em áreas de baixa lucratividade para a 

reprodução ampliada do capital.  

Nessa escala, no Brasil, a organização econômica foi estabelecida pelo 

impulso para o desenvolvimento industrial, anteriormente sob o alicerce do setor 

primário exportador. Os anos de 1930 a 1980 foram marcados por governos que 

tinham projetos de industrialização para o país combinando a industrialização com 

forte expansão estatal e ampla internacionalização do mercado interno, para a 

ampliação da participação do país no mercado mundial.  

Entretanto, nas quatro últimas décadas do século XX a economia brasileira 

tem sido marcada pela crise estrutural do capital, que se destaca com a 

financeirização que eleva a economia rentabilizando cada vez mais o capital ao lucro 

excessivo para fortalecer os mercados financeiros especulativos. O capital financeiro 

em alta produz as privatizações de empresas nacionais, a ampliação de créditos, 

flexibilização das relações sociais e trabalhistas, quebrando a ideia estabelecida de 

um Estado regulador à maneira keynesiana.  

De acordo com Chesnais (1996), esse período de regime de acumulação 

predominantemente financeiro caracterizou-se pela mundialização do capital com 

acentuada alteração qualitativa nas relações capital e trabalho e entre o capital e o 

Estado. Com o objetivo de ampliar o lucro, essas relações viabilizaram a condição 
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de liberar capitais para a esfera financeira, o que representou uma diminuição de 

investimentos no setor produtivo industrial, trazendo em seu bojo a 

desregulamentação do trabalho e do mercado. Essas mudanças têm gerado 

alterações na categoria trabalho, impulsionando a redução do trabalho vivo. 

No final da década de 1980 foi desenvolvido o modelo neoliberal nos países 

desenvolvidos, ocasionando alterações nos países periféricos, a partir dos anos de 

1990, sendo consolidada uma forte aliança entre o Estado e as Grandes Empresas 

multinacionais para fortalecimento do agronegócio, via capital especulativo. Isso 

ocorre através de subsídios diretos e indiretos dos governos locais e nacionais, para 

a produção de agrocombustíveis em grande escala, e, sintomaticamente, a 

reprodução ampliada do capital.  

Sob o modelo do agronegócio, as transnacionais ampliaram seu controle de 

mercado no território brasileiro, em prejuízo da produção camponesa, com destaque 

no cultivo da cana-de-açúcar para a produção de açúcar e álcool para o mercado 

mundial. No espaço agrário houve amplas mudanças ao longo dos governos para o 

fortalecimento do agronegócio a partir de políticas estabelecidas pela lógica dos 

órgãos financeiros internacionais, FMI e Banco Mundial. 

No território do agronegócio açucareiro esta situação está presente através da 

privatização das propriedades agroindustriais, da ação reguladora do Estado de 

maneira indireta, da má-remuneração do trabalho, do desemprego e da crescente 

precarização do trabalho. A exploração dos trabalhadores pelo capital se expande 

no Brasil, em particular pelo agronegócio canavieiro que intensifica o caráter da 

superexploração do trabalho.   

Chesnais (2011) evidencia que nesse período a mudança de identidade dos 

donos do capital libera um antagonismo irredutível aos trabalhadores, 

consubstancial ao capitalismo, intensificado ainda mais pela crise. A crise estrutural 

torna-se mais complexa, pois envolve todo o sistema capitalista e suas relações 

sociais, econômicas e políticas, envolvendo assim: o ciclo total do capital a partir da 

esfera da produção, circulação, distribuição e do consumo; dos créditos; das dívidas 

públicas e privadas; dos sistemas social e ambiental realizados pelos governantes.  

Nesse contexto, a relação capital-trabalho é mais afetada porque o trabalho 

constitui-se em peça chave das relações produtivas capitalistas. Na concepção 

marxiana o trabalho é o fundamento ontológico das relações econômicas e sociais. 
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No modo capitalista de reprodução social, a relação de produção e da propriedade 

são estabelecidas pelo trabalho sob o comando do capital. Meszáros ressalta que: 

[…] o sujeito que trabalha não mais pode considerar as condições de 
sua produção e reprodução como sua própria propriedade […]. Elas 
agora pertencem a um “ser estranho” reificado que confronta os 
produtores com suas próprias demandas e os subjuga aos 
imperativos materiais de sua própria constituição. Assim, a relação 
original entre o sujeito e o objeto da atividade produtiva é 
completamente subvertida, reduzindo o ser humano ao status 
desumanizado de uma mera “condição material de produção” 
(MÉSZÁROS, 2011, p. 611). 

 

Em face dessas múltiplas determinações buscou-se analisar as 

reconfigurações espaciais estabelecidas nos territórios do capital sob o jugo do 

modelo do agronegócio da cana-de-açúcar a partir das novas relações de trabalho e 

de produção no espaço agrário sergipano (Figura 01) através dos trabalhadores 

canavieiros, destacando-se os seguintes objetivos: 

 

 Investigar a atuação do Estado e sua funcionalidade no agronegócio da 

cana-de-açúcar; 

 Refletir sobre a relação capital-trabalho identificando as novas formas de 

travestimento do trabalho precarizado; 

 Investigar sobre a mobilidade dos trabalhadores do corte da cana do 

estado de Sergipe identificando os fluxos de deslocamentos na trama das 

redes na dimensão escalar geográfica que configura o movimento do vai 

e vem dos cortadores de cana, observando as desigualdades de gênero; 

 Analisar criticamente as formas em que se travestem nos tempos 

diferenciados do capital as relações do poder político e econômico dos 

senhores do agronegócio; 

 Investigar o cotidiano dos trabalhadores e das trabalhadoras e suas 

formas de subjugação no território do agronegócio da cana-de-açúcar.  
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FIGURA 01 

 
Fonte: IBGE, 2010. 
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Partindo da hipótese de Tese, constata-se que se vivencia não a perda da 

centralidade do trabalho, mas a intensificação da extração de mais-valor a partir da 

lógica do desemprego estrutural que favorece o não cumprimento e a alteração 

oficial da legislação e dos direitos trabalhistas, permitindo cada vez mais que o 

trabalhador seja submetido a trabalho degradante, análogo à escravidão, sem 

nenhuma seguridade trabalhista. 

A importância do aprofundamento epistemológico das categorias espaço e 

território foram necessários para a análise da articulação com a realidade estudada 

numa postura marcadamente crítica. Entende-se que o território faz parte do espaço, 

sendo o resultado das relações de poder estabelecidas pelo domínio da classe 

social que se fortalece na lógica do capital.  

Desse modo, essa tese está sustentada nas categorias espaço e território que 

permitem ser compreendidas: o ciclo e a crise estrutural do capital se apresentam na 

atualidade e, como o Estado, o agronegócio, os movimentos sociais, o sindicato dos 

trabalhadores rurais, a institucionalização da carteira de trabalho, as relações 

trabalhistas e a precariedade do trabalho do corte da cana se inscrevem, 

contraditoriamente, na relação capital-trabalho. 

Segundo Suertegaray (2002), o método escolhido é a expressão de nossa 

concepção do mundo, portanto, o método é uma escolha que diz respeito ao nosso 

ritmo e a nossa compreensão/ética. Ao escolher o método, portanto, optamos por 

uma concepção de mundo, por uma teoria. A análise pelo materialismo histórico e 

dialético tem como objetivo buscar a essência dos fenômenos, revelando-os inter-

relacionados com outros fenômenos com os quais, e a partir dos quais, constituem 

totalidades dinâmicas. As premissas da dialética devem ser vistas a partir das 

noções de contradição, do recorte de classe (ou correlatos), de movimento, 

relacionado à combinação de condicionantes e causalidades múltiplas, e de 

totalidade, já que os homens como sujeitos históricos aparecem não como 

fragmentos de identidades diversas, mas articulados ao conjunto das estruturas e 

conjunturas em que estão inseridos. A análise geográfica devido à dinâmica espaço-

temporal possibilita uma análise processual em diferentes escalas 

local/nacional/mundial.  

Nesse contexto, esta tese teve como abordagem a análise do ciclo do capital 

e a crise estrutural que se inscrevem na relação capital-trabalho resultando em 

precarização do trabalho bastante evidenciada no trabalho canavieiro sob forte 
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desigualdade social marcada no tempo histórico. Com a reestruturação produtiva, as 

mudanças nos direitos dos trabalhadores como a institucionalização da carteira de 

trabalho que deveria ser o ganho positivo para o trabalhador, ainda é marcada pelos 

fetiches do sistema sociometabólico do capital.  

A compreensão da leitura para o desenvolvimento dessa tese se apoiou em 

teóricos da geografia, da história, da economia política, da sociologia, do serviço 

social e do direito. O entendimento do ciclo do capital e da crise estrutural tiveram 

como principais fontes as leituras de Mandel (1980, 1982, 1990), Coggiola (2005, 

2009, 2012), Mészáros (2004, 2007, 2011); sobre o processo capitalista tiveram 

Dobb (1980), Harvey (2006, 2008, 2011), Hobsbawm (1995, 2011, 2012a, 2012b). 

Evidenciou-se o Estado e a ampliação do agronegócio no espaço agrário a partir das 

leituras de Conceição (1991, 2011, 2013), Mendonça et al (2012), Shimada (2010), 

Pereira (2010). 

A relação capital e trabalho foi analisada principalmente a partir de: Marx 

(1980, 1996, 2006, 2008, 2012, 2013), Mészáros (2007, 2011), Antunes (1999, 2000, 

2008), Alves (2000, 2008). Sobre os trabalhadores canavieiros, suas condições de 

trabalho e reivindicações, foram evidenciadas por: Alves (1991, 2006a, 2006b, 

2007), Novaes (1993, 2007), Sigaud (1979, 1980), Silva (1999, 2005, 2008). 

O aprofundamento nos estudos e debates tiveram como suporte as 

orientações realizadas com a orientadora e os estudos no Grupo de Pesquisa 

Estado, Capital, Trabalho e as Politicas de Reordenamentos Territoriais – 

GPECT/NPGEO-UFS, vinculado ao CNPq, assim como os eventos realizados pelo 

GPECT, a exemplo dos Fóruns, das Interlocuções Geográficas e dos dois Encontros 

Nacionais do GPECT, assim como a participação em simpósios, encontros 

científicos locais, nacionais e internacionais. 

Foram realizados levantamentos primários e secundários, leituras reflexivas 

em livros, jornais, teses, dissertações, monografias, periódicos, artigos. A pesquisa 

em arquivos possibilitou a consulta direta a documentos como as notícias de jornais 

impressos de grande circulação, no estado de Sergipe, sobre a temática em estudo, 

assim como notícias em sites, leituras de publicações em Anais e Revistas sobre as 

relações trabalhistas nos canaviais. Ainda foram realizadas visitas aos órgãos 

públicos como: Bibliotecas do NPGEO – Núcleo de Pós-Graduação em Geografia – 

e BICEN – Biblioteca Central – da Universidade Federal de Sergipe, FETASE, MPT, 

além de levantamentos no IBGE, EMBRAPA, MAPA e CONAB.  
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Nesse sentido, a observação e os aspectos descritivos e as análises dos 

resultados foram procedimentos adotados com a pretensão de chegar à leitura 

reflexiva da realidade pesquisada.  

De acordo com os dados do IBGE (2012), a ampliação da plantação de cana-

de-açúcar nos municípios sergipanos é cada vez mais crescente, com isso, além dos 

municípios que já tinham tradição no cultivo da cana-de-açúcar que eram os 

municípios da região do Cotinguiba, que abrange as microrregiões do Cotinguiba 

(municípios de Capela, Siriri, Santa Rosa de Lima e Divina Pastora) e do Baixo 

Cotinguiba (Laranjeiras, Rosário do Catete, Riachuelo, Maruim, Santo Amaro das 

Brotas e Carmópolis), presencia-se a produção de cana-de-açúcar nos municípios 

de Japaratuba, Neópolis, Nossa Senhora das Dores, Japoatã, São Cristóvão, 

Pacatuba, Areia Branca, Santana do São Francisco, Muribeca, Cumbe, São 

Francisco e Santa Luzia do Itanhy (Figuras 02). 

Para a produção de açúcar e álcool, o estado de Sergipe dispõe de 5 usinas 

sucroalcooleiras em funcionamento, que estão localizadas nos municípios de 

Laranjeiras, Capela e Nossa Senhora das Dores (Figura 03). 
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FIGURA 02 

 
Fonte: Pesquisa Agrícola Municipal – PAM, IBGE, 2012. 
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FIGURA 03 

 
Fonte: Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento – MAPA, 2013. 

 

 

A delimitação da área pesquisada foi realizada de acordo com os municípios 

de maior produtividade na cana-de-açúcar, com isso a pesquisa de campo ocorreu 

nos municípios de Capela, Japaratuba e Laranjeiras, entre os períodos de 2011 a 

2013. 

Os trabalhadores entrevistados foram referentes a quatro usinas sergipanas: 

17 trabalhadores da Usina Pinheiro (localizada no município Laranjeiras), 11 

trabalhadores da Usina Taquari, 4 da Usina Junco Novo e 8 da Usina Iolando Leite 

(conhecida como Usina Carvão), estas três usinas estão localizadas no município de 

Capela. 

As entrevistas foram elaboradas de forma aberta e fechada e realizadas com 

diferentes segmentos do setor canavieiro. Os questionários foram aplicados aos 

trabalhadores do corte da cana, no período de 2012 e 2013, com aplicação de 40 

questionários além de entrevistas abertas com os trabalhadores. Entrevistas abertas 

foram realizadas com representantes das usinas pesquisadas que atuam na função 

de encarregados de turma, como também com representantes da FETASE 
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(Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Sergipe), dos Sindicatos 

dos Trabalhadores Rurais (STR‟s) e do Ministério Público do Trabalho (MPT). 

Durante as entrevistas com os trabalhadores do corte de cana pode ser 

observado claramente o medo que estes tinham de falar sobre a realidade vivida, 

devido à presença do cabo de turma (em vigília continua), ou mesmo da denúncia 

de algum outro companheiro cortador de cana. Assim, muitas vezes, as respostas 

foram vagas. Com medo de perder o trabalho, mesmo sendo visível a precariedade 

dos alojamentos alguns tentaram esconder a condição subumana que vivem.  

Ao provocar o questionamento sobre o domínio e subserviência existentes 

entre a administração da Usina e os cortadores de cana, patrões e empregados, 

muitas vezes, os cortadores entraram em contradições, devido ao medo de 

represálias. Somente alguns comentaram a situação e responderam mesmo 

sabendo que poderiam receber algum tipo de punição. Por conta dessa realidade, as 

falas e depoimentos dos trabalhadores entrevistados foram identificados na escrita 

da tese somente com o destaque do sexo e a idade. Estratégia também utilizada na 

identificação dos entrevistados representantes das Usinas, com função de 

encarregado de turma.  

É importante observar que em todo desenvolvimento da pesquisa foi levado 

em conta à unidade dialética das contradições: quantidade/qualidade e 

teoria/prática. Nesta direção, a análise foi sustentada em informações quantitativas e 

qualitativas, ou seja, os dados coletados foram tabulados e analisados criticamente 

permitindo que fossem transformados em informações qualitativas. Como afirma 

Minayo (2002, p.22) “[…] o conjunto de dados quantitativos e qualitativos [...] não se 

opõem; ao contrário, se complementam, pois a realidade abrangida por eles interage 

dinamicamente, excluindo qualquer dicotomia”.  

Todo esse aparato metodológico permitiu comprovar a Tese de que a 

situação dos trabalhadores do corte da cana é subumana: sem moradia fixa, baixos 

salários e sem nenhuma garantia de contrato de trabalho, haja vista a própria falácia 

da carteira de trabalho. O cortador de cana torna-se móvel para o capital. Nas suas 

diversas moradias torna- se um volante boia-fria (migrante sazonal/temporário, em 

período de safra ou colheita) que vive em contínuo deslocamento, enquanto 

necessário à reprodução do capital. Ao mesmo tempo em que estabelece o 

mascaramento nos discursos da mídia que anunciam o fim da precarização do 

trabalho nos territórios da cana, a partir da oficialização da carteira de trabalho, 



28 

 

como marca de garantia do emprego. Na prática, o que se observa é o fetiche da 

carteira de trabalho que antes de significar melhoria de qualidade de vida do 

trabalhador, representa a sua servidão ao capital. 

Nas relações trabalhistas dos cortadores da cana-de-açúcar pode ser 

constatada a continuidade da relação de dominação e subserviência existente desde 

o período Colonial até os dias de hoje. O trabalho degradante do corte da cana 

embora esteja estruturado na relação do assalariamento, na prática esta relação se 

metamorfoseia na antiga relação “Senhor” e “Escravo”. 

Os trabalhadores canavieiros estão sob constante vulnerabilidade e em 

condições precárias, além da intensidade e frequência dos casos de desrespeito e 

violação dos direitos trabalhistas básicos, apresentando sérios problemas com 

relação aos tipos de contratos trabalhistas, as condições da jornada de trabalho, 

rendimento e remuneração do trabalho. Esses trabalhadores encontram-se na lógica 

perversa do capital mascarada pela ideia de pleno emprego realizado com a carteira 

de trabalho, mas na realidade a mesma é assinada por produção, evidenciando a 

precarização e barbárie do trabalho para a reprodução ampliada do capital. 

Nesse cenário conflitivo, no território do capital do agronegócio da cana-de-

açúcar presencia-se a relação entre empresários do setor e trabalhadores 

canavieiros, de um lado, e, do outro, os dirigentes sindicais dos trabalhadores rurais 

e promotores públicos que intervêm para garantir a melhoria das condições 

socioeconômicas existentes nesse setor, sendo destacadas através das perdas 

salariais, jornadas de trabalho intensificadas, condições insalubres na atividade, 

abusos contratuais e condições análogas à escravidão.  

Portanto, explicar o ciclo objetivo do sistema do capital para a sua reprodução 

sociometabólica, a partir do trabalho do canavial, que tem a lógica do trabalho vivo, 

como trabalho objetivado e alienado, sendo necessário romper com o fetichismo do 

sistema. Mészáros afirma: 

[…] não há escapatória do circulo vicioso da autorreprodução 
expandida do capital. Pois o poder que domina o trabalho é o do 
próprio trabalho social circularmente transformado, assumindo uma 
forma atrofiada/travestida e se afirmando na desconcertante situação 
fetichista na qual o produto é o proprietário do produtor. […] Assim, 
para ser capaz de romper o círculo vicioso do capital enquanto modo 
estabelecido de reprodução sociometabólica, é necessário confrontar 
o fetichismo do sistema em sua forma plenamente desenvolvida de 
produção generalizada de mercadorias (MÉSZÁROS, 2009, p.227). 
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Os resultados da pesquisa estão apresentados nesta Tese a partir de quatro 

capítulos, além da Introdução e da Conclusão. O primeiro capítulo, intitulado O 

Capital e suas crises ao longo da História, reflete sobre a crise do capital 

presente no mundo do trabalho no modo de produção capitalista e do ciclo do 

capital, buscando explicar os ciclos econômicos que são estabelecidos ao longo da 

história da economia capitalista com expansão e crises que estabelecem o caos e 

ondas de progresso e recessão nas economias dos países capitalistas dominadores 

e dependentes. O sistema do capital se dinamiza a partir dos ciclos econômicos com 

suas sucessivas recessões, crises e retomadas de crescimento. Esse processo 

dinâmico de expansão e acumulação geraram as crises socioeconômicas ao longo 

da história, tendo com a reestruturação produtiva o regime de acumulação e a 

regulamentação social e política, sendo estas as marcas da crise estrutural. A 

relação do capital e trabalho levou implicações na crise do sistema, em que o capital 

para se reproduzir necessita dos assalariados como força de trabalho para a 

produção do excedente e realização do ciclo do capital, presenciando-se a crise 

sociometabólica do capital. 

O segundo capítulo, intitulado A configuração do trabalho multifacetado e 

a relação Estado – Capital – Mercado, discute acerca dos sistemas de 

organização do trabalho que se evidenciam como roupagens da precarização do 

trabalho, destacando que a relação capital-trabalho se processa na ampliação da 

extração de mais-valor e intensificação da exploração do trabalho que impõe a 

corrosão do trabalho com a precarização e o desemprego estrutural. Além disso, 

destaca no processo tempo-espaço a mudança do período de intervenção do Estado 

com políticas sociais e econômicas do keynesianismo ao período de Estado mínimo 

marcado por ideias de cunho neoliberal, tendo o espaço agrário com ampla 

mudança que fortalece a lógica do sistema do capital, a partir da cadeia produtiva do 

agronegócio que intensifica a intervenção dos poderes das multinacionais apoiadas 

pelo Banco Mundial e FMI, numa continuidade da economia dependente. O 

agronegócio da cana-de-açúcar demonstra o estabelecimento da trama do sistema 

sociometabólico do capital que tem, no viés do agronegócio, a presença de formas 

metamorfoseadas do trabalho do corte da cana à condição da precarização do 

trabalho para a intensificação da extração de mais-valor. 

O terceiro capítulo, Os dilemas do Capital na configuração do trabalhador 

canavieiro aos moldes exploratórios, coloca em evidência os trabalhadores 
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canavieiros que sempre estiveram marcados por uma relação de exploração e 

subserviência com os donos de terra, necessitando trabalhar para manter o seu 

sustento e o de sua família, levando-os a trabalhos precários. Para isso, destacam-

se no espaço agrário brasileiro e sergipano as mobilizações e resistência da classe 

dos trabalhadores rurais e a presença da representação sindical desses 

trabalhadores, a partir da atuação do sindicato para melhorar as relações 

trabalhistas e a redução da superexploração desses trabalhadores. Um dos ganhos 

ocorridos na atividade canavieira foi a presença da carteira de trabalho nos contratos 

trabalhistas, no entanto, a mesma está imbuída do fetiche que carrega com a 

representatividade da garantia de trabalho. Na lógica perversa, mascarada pela ideia 

de pleno emprego realizado com a carteira de trabalho, fica evidenciado que, no 

caso da atividade canavieira, a mesma é assinada por produção, destacando a 

precarização e a barbárie da relação capital e trabalho. 

Esta análise tem continuidade no quarto capítulo, As metamorfoses do 

trabalho: formas de travestimento da barbárie no trabalho canavieiro, que 

procura expor o processo de barbárie constante na relação capital e trabalho, por 

constituir num mascaramento reprimido da relação contemporânea de trabalho e das 

mudanças no mundo do trabalho. Para isso, analisa a mobilidade do trabalho, 

destacando os movimentos migratórios dos trabalhadores para a realização da 

atividade canavieira em outros municípios e/ou outros estados, que necessitam ficar 

nos alojamentos das empresas no período da safra. Além disso, trata do trabalho 

escravo ou análogo à escravidão, das condições de etnia, de gênero e de idade 

muito presente na atividade da cana-de-açúcar, sendo marcas de um trabalho em 

que o principal está na garantia da produtividade e lucratividade das empresas. O 

outro ponto enfocado é a saúde do trabalhador e seguridade trabalhista através das 

situações de trabalho vivenciadas por esses trabalhadores que necessitam receber 

o salário para o sustento próprio e de suas famílias; finalizando com as relações 

trabalhistas e trabalho por produção, fetiches imbuídos na relação capital-trabalho. 

A leitura que segue evidencia a explicação de que o capital se fortalece em 

proporção inigualável a partir da lógica dos poderes instituídos pelas instituições 

financeiras internacionais e o Estado. A crise estrutural do capital é o mecanismo 

essencial para a reprodução sociometabólica da sua existência, tendo o 

desemprego estrutural como uma das suas marcas nos padrões de flexibilização e 

precarização do trabalho. As perversidades da acumulação capitalista resultam nas 
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transformações do mundo do trabalho, configurando-se na relação multifacetada 

entre Estado – capital – trabalho e mascaradas nas formas de travestimento da 

barbárie do trabalho canavieiro. 
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I CAPÍTULO  

O CAPITAL E SUAS CRISES AO LONGO DA HISTÓRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“O capitalismo só poderá sobreviver, com nova 
roupagem, sobre a base de um grau ainda maior de 

superexploração do trabalho” (CARCANHOLO, 2009). 
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I CAPÍTULO  

O CAPITAL E SUAS CRISES AO LONGO DA HISTÓRIA 

 

 

 

Analisar as ideias de Marx é de fundamental importância para entender 

categorias como: crise, regulação, acumulação que caracterizam o modo de 

produção capitalista e as metamorfoses que o capital se inscreve para assegurar a 

reprodução. Para o funcionamento do capital, a circulação de mercadoria e dinheiro 

possibilitam a acumulação e reprodução do capital a partir de um movimento cíclico 

que pode ser rompido ao longo do processo gerando crises econômicas. 

Podem-se distinguir as crises gerais, as que envolvem um colapso 

generalizado das relações econômicas e políticas de reprodução, das crises parciais 

e dos ciclos econômicos, que constituem um traço regular da história do capitalismo 

que o sistema se reintegra rapidamente, recuperando-se; quando se têm problemas 

econômicos e prolongamento da crise, ingressa-se numa longa fase de depressão. 

Marx ao analisar o sistema capitalista mostra que sua dinâmica se constitui nas “leis 

de movimento”, ou seja, por um conjunto de tendências conflitantes a partir da 

tendência dominante e as várias tendências neutralizadoras (BOTTOMORE 2001). 

A crise do capital presente no mundo do trabalho remete ao entendimento dos 

ciclos econômicos estabelecidos ao longo da história da economia capitalista com 

expansão e crises que estabelecem o caos e ondas de progresso e recessão nas 

economias dos países capitalistas dominadores e dependentes. O sistema do capital 

se dinamiza a partir dos ciclos econômicos com suas sucessivas recessões, crises e 

retomadas de crescimento. 

Marx determinou a extensão do ciclo econômico pela duração do tempo de 

rotação necessária à reconstrução da totalidade do capital fixo. Em cada ciclo de 

produção ou em cada ano só é renovada uma parcela do valor do componente fixo 

do capital constante, decorrendo vários anos ou ciclos de produção sucessivos para 

se completar essa reconstrução do valor do capital fixo. Essa renovação do capital 

fixo não apenas explica a extensão do ciclo econômico, mas, também, o momento 

decisivo subjacente à reprodução ampliada como um todo, o momento da oscilação 

ascendente e da aceleração da acumulação de capital (MANDEL, 1982). 
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Marx recusa a ideia de que a crise cíclica se desencadeia por efeito da 

insuficiência da demanda solvente (ou demanda efetiva). Justamente na fase de 

auge econômico, antecedendo a crise de maneira imediata, a oferta de empregos se 

amplia ao máximo e os salários sobem ao patamar mais alto possível, 

consequentemente, a crise não se segue a uma queda do consumo, porém, muito 

ao contrário, há elevação mais acentuada nas condições específicas do capitalismo. 

As crises cíclicas cumprem a função precípua de recuperação passageira do 

equilíbrio do sistema capitalista mediante tremenda devastação das forças 

produtivas até então acumuladas. Essa devastação é marcada por: depreciação das 

mercadorias, falência e ociosidades das empresas, desvalorização geral do capital e 

desemprego maciço que amplia o exército industrial de reserva. 

Para que o sistema econômico capitalista permaneça viável, é necessário que 

advenha as qualidades dos mercados de fixação de preços, que derivam da 

necessidade de exercer suficiente controle sobre o emprego da força de trabalho 

para garantir a adição de valor na produção e, portanto, lucros positivos para o maior 

número possível de capitalistas. 

O sistema do capital é orientado para a expansão e movido pela acumulação, 

constituindo o sistema de controle sociometabólico em que o capital é 

absolutamente irresistível, enquanto conseguir extrair e acumular trabalho excedente 

– seja na forma econômica direta seja na forma basicamente política – no decurso 

da reprodução expandida da sociedade considerada. Entretanto, emperrando este 

processo dinâmico de expansão e acumulação as consequências são devastadoras, 

ou seja, surgem as crises socioeconômicas e políticas (MÉSZÁROS, 2011). Para 

este autor, o sistema do capital é “[...] o primeiro na história que se constitui como 

totalizador irrecusável e irresistível, não importa [que] repressiva tenha de ser a 

imposição de sua função totalizadora em qualquer momento e em qualquer lugar em 

que encontre resistência” (MÉSZÁROS, 2011, p. 97). 

 

 

 

1.1. Crise: modo de produção capitalista e o ciclo do capital 

 

Compreender a crise implica analisar a “célula base” da produção capitalista – 

a mercadoria – por ser ao mesmo tempo produto de trabalho privado e do trabalho 



35 

 

social. E o dinheiro atrela-se à mercadoria, em consequência de que a mercadoria 

representa o trabalho social, e esta representação deve estar sob a forma dinheiro.  

No processo de produção distingue-se assim a produção do lucro (mais-valor) 

e sua realização. O mais-valor ocorre pela força de trabalho desprendida do 

trabalhador sobre a matéria prima com a ajuda de máquinas para obtenção de um 

produto, preenchendo uma dupla função: 1) conservar o valor do capital constante 

com o qual a máquina opera ao incorporar parcelas deste valor em cada novo 

produto que fabrica, 2) criar um novo valor, e este valor ultrapassa o do próprio 

salário do trabalhador. O mais-valor1 é a diferença entre o valor criado pela força de 

trabalho e o seu próprio valor. Dessa maneira: 

Produção capitalista, sendo produção de valor, tem necessariamente 
de ser produção de mais-valor. Mais-valor, por sua vez, subentende 
um processo por meio do qual um dos envolvidos no processo de 
produção – no caso, o trabalhador – produz mais valor do que recebe 
sob a forma de salário. Por conseguinte, a determinação da 
produção capitalista como produção de valor pressupõe a exploração 
do trabalhador, descoberta por Marx, e uma série de outras 
categorias fundamentais da economia capitalista: duplo caráter do 
trabalho, processo de trabalho e processo de valorização etc. O 
mais-valor, contudo, além de desvendar o mecanismo de 
acumulação de capital, isto é, a expropriação do trabalhador, 
expressa um processo ainda mais fundamental: mais do que 
significar a exploração do trabalho, como de fato o faz, o mais-valor 
representa a objetivação, estranhada dos sujeitos, do potencial que 
possui o trabalho (social) de reproduzir de forma ampliada as suas 
condições antecedentes (DUAYER, 2011, p.20-21). 

 

Maurice Dobb (1980) destaca que o significado do modo de produção 

conferido por Marx não era apenas ao estado da técnica, chamado de estágio de 

desenvolvimento das forças produtivas, mas ao modo pelo qual se definia a 

propriedade dos meios de produção e às relações sociais entre os homens que 

resultavam de suas ligações com o processo de produção. Desse modo, o 

capitalismo é um sistema sob o qual a própria capacidade de trabalho torna-se 

mercadoria que compra e vende no mercado como qualquer outro objeto de troca.  

                                                           
1
 De acordo com Duayer (2011) a categoria “Mehrwert”, que tradicionalmente foi traduzida como “mais-valia” 

possui tradução equivocada em termos literais ou teóricos. Para o significado de “Mehrwert” utiliza-se da 

expressão “mais-valor”, sendo traduzida como “valor adicionado” ou “valor excedente”. Dessa maneira, ao 

longo da tese será utilizada da expressão mais-valor, no entanto considerando os autores que possuem a 

expressão mais-valia, essas continuaram ao longo da escrita evidenciando nas ideias colocadas pelos autores sem 

alterar as leituras estudadas. 
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Segundo Karl Marx, a produção mercantil generalizada e a produção para o 

lucro das empresas operam independentemente uma das outras, uma não podendo 

existir isoladamente. É um sistema voltado para a produção de massa 

incessantemente crescente de mais-valia (ou sobretrabalho), sendo que a 

apropriação real dessa mais-valia subordina-se à possibilidade de vender realmente 

as mercadorias que contém mais-valia, pelo menos ao seu preço de produção 

(incluindo o lucro médio), ou a preços que permitam realizar superlucros (MANDEL, 

1990). 

Para Karl Marx2 (L.2, 1980, p.27), o processo cíclico do capital realiza-se em 

três estádios que são sucedidos da seguinte maneira: Primeiro – o capitalista 

aparece como comprador no mercado de mercadorias e no mercado de trabalho; 

seu dinheiro converte-se em mercadoria ou efetua o ato de circulação D – M; 

Segundo – consumo produtivo das mercadorias compradas pelo capitalista que 

funciona como produtor capitalista de mercadorias, seu capital percorre o processo 

de produção; Terceiro – o capitalista volta ao mercado como vendedor; sua 

mercadoria converte-se em dinheiro, isto é, efetua o ato de circulação M – D. 

Dentro desse ciclo há diferentes formas de que se reveste o capital nos 

diversos estádios, os quais ele ora assume ora abandona suas formas no decorrer 

dos ciclos. A ocorrência da circulação geral das mercadorias é representada pela 

conversão de um montante de dinheiro numa soma de mercadorias. Para o 

comprador é a transformação de dinheiro em mercadoria e para o vendedor é a 

transformação de mercadoria em dinheiro; essa ocorrência tem que ser ao mesmo 

tempo uma etapa funcionalmente determinada do ciclo próprio do capital individual.  

A soma em dinheiro divide-se em duas partes, uma que compra força de 

trabalho e outra que adquire meios de produção. O preço, ou o valor, da força de 

trabalho vendida pelo seu detentor como mercadoria é pago sob a forma de salário, 

isto é, como o preço de uma soma de trabalho que contém trabalho excedente. 

Desse modo, a quantidade e o tamanho dos meios de produção a comprar têm de 

ser adequados ao emprego dessa massa de trabalho. 

A ocorrência da circulação geral de mercadorias é como o estádio do 

processo cíclico do capital que tem a transformação do valor-capital que passa da 

                                                           
2
 O processo de circulação do capital foi analisado por Karl Marx que tem no seu livro 2 de O Capital todo o 

entendimento da sua tese sobre o processo do capital, além do Livro 1 ser fundamental por ser a base para as 

suas ideias inseridas nas explicações de cada categoria utilizada que fazem parte do processo de produção do 

capital. 
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forma dinheiro para a forma produtiva, ou seja, converte-se de capital-dinheiro para 

capital produtivo. Este movimento do capital define a conexão que liga o estádio em 

que elas aparecem com os outros estádios do ciclo do capital. 

Na circulação do capital-dinheiro tem-se a decomposição em D – Mp e D – F, 

compra de meios de produção e compra de força de trabalho. Observando a 

ocorrência do D – F, de acordo com o capitalista significa compra de força de 

trabalho, com relação ao trabalhador (detentor da força de trabalho) significa venda 

da força de trabalho. Essa dissociação é reproduzida e ampliada pela produção 

capitalista até tornar-se o sistema social dominante. Para o capital poder formar-se e 

apoderar-se da produção, é necessário certo nível de desenvolvimento do comércio, 

portanto da circulação e da produção de mercadorias. Além disso, a produção 

capitalista não produz apenas mercadoria e mais-valor, mas também reproduz, em 

amplitude cada vez maior, a classe dos assalariados e transforma a imensa maioria 

dos produtores diretos em assalariados. 

Na relação entre o capitalista e o trabalhador, deve-se esclarecer que o 

capitalista não pode revender o trabalhador como mercadoria, por ter comprado 

nada mais que a utilização da força de trabalho por tempo determinado. Com isso, o 

capitalista só pode utilizar a força de trabalho, se esta lhe permite empregar os 

meios de produção para gerar as mercadorias.  

O resultado do primeiro estádio é a entrada no segundo, o estádio produtivo 

do capital. No segundo estádio o ciclo não pode continuar, pois “[...] ao transformar-

se o capital-dinheiro em capital produtivo, o valor-capital assume uma forma natural 

que tem de destinar-se ao consumo, ao consumo produtivo” (MARX, L.2, 1980, 

p.37). 

O terceiro estádio a mercadoria torna-se capital-mercadoria por ser a forma 

de existência funcional do valor-capital já acrescido de mais-valia, forma que deriva 

diretamente do próprio processo de produção. A massa de mercadorias que 

representa o capital valorizado tem que passar pela metamorfose, em que cada 

unidade representa apenas parte integrante da massa global de mercadorias. 

Karl Marx deixa claro o ciclo que se revela entre os estádios, podendo 

verificar que: 

No primeiro estádio, o capitalista retira artigos úteis do mercado de 
mercadorias propriamente dito e do mercado de trabalho; no terceiro 
estádio volta ao mercado, para lançar suas mercadorias, mas apenas 
a um único mercado. [...] Lança esse valor acrescido apenas porque 
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através da exploração da força de trabalho criou mais-valia, valor 
excedente que se expressa em produto excedente, parte integrante 
do produto. A massa de mercadoria só é capital-mercadoria, por ser 
produto desse processo, por ser portadora do valor-capital acrescido 
de mais-valia [...]. Mas, essa ocorrência da circulação difere para o 
valor-capital e para a mais-valia, pois representa para cada um deles 
um estádio diverso de circulação, uma etapa diferente da série de 
metamorfoses a percorrer na esfera da circulação (MARX, L.2, 1980, 
p. 45). 

 

O processo cíclico do capital é a unidade de circulação e produção, com isso 

o ciclo do capital-dinheiro é a forma mais exclusiva, mais contundente e mais 

característica de manifestar-se no ciclo do capital industrial. Formula-se, assim, o 

ciclo do capital produtivo que funciona num processo de reprodução de mais-valor 

que periodicamente se repete, de modo que o reinício do ciclo já se supõe com o 

ponto de partida. 

O processo global é a unidade dos três ciclos que são as formas diferentes 

em que se expressa à continuidade do processo. Com isso,  

[…] cada forma funcional, embora represente de cada vez parte 
diferente do capital, percorre, por isso, simultaneamente com as 
outras, seu próprio ciclo. Sempre mudando de forma e se 
reproduzindo, parte do capital existe como capital-mercadoria que se 
converte em dinheiro; outra, como capital-dinheiro que se transforma 
em capital produtivo; uma terceira, como capital produtivo que se 
torna capital-mercadoria. A existência contínua dessas três formas 
decorre de o ciclo do capital global passar por essas três fases 
(MARX, L.2, 1980, p.106). 

 

Toda produção social, ou produto global, se divide em duas grandes seções: 

meios de produção (mercadorias que, por sua forma, devem ou pelo menos podem 

entrar no consumo produtivo) e meios de consumo (mercadorias que, por sua forma, 

entram no consumo individual da classe capitalista e da classe trabalhadora). E em 

cada seção, o capital se divide em dois componentes: capital variável (valor da força 

de trabalho social empregada a partir da soma dos salários pagos) e capital 

constante (valor de todos os meios de produção empregados na produção do ramo). 

Diante do ciclo do capital, o consumo das mercadorias instaura e possibilita o 

processo de interrupção do ciclo, pois “[...] as mercadorias podem ter entrado na 

esfera da circulação apenas na aparência, continuando na realidade armazenada 

nas mãos dos revendedores sem ser vendida, retida portanto no mercado” (MARX, 

L.2, 1980, p.77). Presencia-se então a crise que é a interrupção desse movimento 

da mercadoria de produzir mais-valor, ficando suspenso o movimento do capital, ou 



39 

 

seja, o processo cíclico do capital é rompido sem dar prosseguimento a reprodução 

ampliada do capital – acumulação produtiva. 

Marx abordou quatro aspectos primordiais para o entendimento do movimento 

cíclico do capital: primeiro, consiste na definição das barreiras principais que o 

próprio capital ergue à sua expansão, que são: a desproporcionalidade do 

crescimento dos vários ramos da produção (bens de produção, bens de consumo) e 

a exploração dos trabalhadores que rebaixa o nível de consumo das massas ou 

impede sua elevação nas proporções de uma demanda solvente compatível com a 

ampliação da oferta; segundo, refere-se ao deslocamento e à autonomização da 

esfera bancária com relação à esfera produtiva de atuação do capital; terceiro, a 

caracterização da base técnico material para o movimento cíclico, por conta da 

periodicidade da renovação do capital fixo exigido pelo desgaste físico e da 

obsolescência tecnológica; o último aspecto diz respeito às crises, tomadas como a 

fase de desenlace do ciclo econômico.  

A acumulação ou produção em escala ampliada se revela meio de produzir 

mais-valia em quantidade cada vez maior e de enriquecer o capitalista que terá no 

entesouramento um dos fatores para a acumulação do capital. O entesouramento é 

a mais-valia petrificada sob a forma capital-dinheiro latente, latente porque não pode 

funcionar como capital enquanto se conserva sob a forma dinheiro. 

O sistema capitalista se fortalece na circulação de mercadorias e de dinheiro 

que funcionam para a acumulação do capital associada à apropriação do mais-valor. 

Esse crescimento econômico é regulado pelo mecanismo da produção de valor que 

é controlado pelo mais-valor, resultando numa espiral de contradições que envolvem 

periódicas desvalorizações de parcelas do capital. Esta forma de desenvolvimento é 

o ciclo da crise. No entanto, a crise não pode ser entendida somente como momento 

da queda do produto total da economia, mas que a crise gera a ruptura na estrutura 

social, financeira, institucional e política do sistema capitalista. 

Para Marx, a reprodução do capital social total é realizada pela natureza 

cíclica com o objetivo inelutável da sua valorização. Assim ultrapassada a fase de 

crise, cada ciclo se renova através de fases sucessivas de depressão, reanimação e 

auge, que desemboca na crise seguinte, originando um novo ciclo. Com a 

perspectiva constante de valorização do capital surgem barreiras que a própria 

valorização cria para o desenvolvimento das forças produtivas e do processo de 

acumulação ilimitada do capital. 
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1.1.1. As causas da crise econômica capitalista 

 

Coggiola (2009) ao observar a teoria das crises deixa clara a insistência de 

muitos autores para a leitura da crise a partir do subconsumo considerando duas 

teorias: a primeira dá ênfase à limitação da procura efetiva (rigidez da massa salarial 

resultante da exploração econômica dos assalariados); a segunda encontra a maior 

causa da crise na existência de uma propensão à superprodução, propensão essa 

que reflete a luta entre produtores que se opõem à tendência de baixa da taxa de 

lucro, procurando ganhar nas quantidades vendidas o que perdem por unidade: de 

onde decorre a hipertrofia do aparelho de produção e decorre também a 

superabundância de mercadorias. 

O sistema capitalista não conhece outra espécie de consumo além do 

solvente, com isso as mercadorias invendáveis significam apenas que não 

encontraram compradores capazes de pagar, isto é, consumidores, pois a classe 

trabalhadora que consome recebe parte demasiadamente pequena do próprio 

produto, somente realizando o consumo quando há o aumento do salário. As crises 

são sempre preparadas justamente em um período em que os salários geralmente 

sobem e a classe trabalhadora tem de maneira efetiva uma participação maior na 

fração do produto anual destinado ao consumo.  

A crise pode ser detonada por incidente econômico ou político qualquer (a 

falência de uma grande empresa, um escândalo financeiro, a falta repentina de uma 

matéria prima essencial, a queda de um governo). Para que possa desencadear é 

necessário que coincida toda uma série de pré-condições que não decorrem em 

medida alguma da influência autônoma desses acontecimentos. Bruscamente, as 

operações comerciais se reduzem de forma dramática, as mercadorias não são 

vendidas, preços e salários caem, empresas entram em colapso, o desemprego se 

generaliza e as camadas trabalhadoras padecem de um processo de pauperização 

absoluta. 

Segue-se a depressão, momento que o desemprego e os salários mantêm-se 

no nível da fase de crise, a produção permanece estagnada, as mercadorias ou 

estão estocadas ou são destruídas ou parcialmente vendidas a baixo preço. As 

empresas que sobrevivem procuram soluções tecnológicas para continuar, 
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buscando apoderar-se de mercados e fontes de matérias primas para fomentar a 

produção. 

Prossegue o momento da retomada – ou reanimação – quando as empresas 

que sobrevivem absorvem algumas das que quebraram, incorporando e renovando 

seus equipamentos e instalações para produzir mais. O comércio se reanima, as 

mercadorias escoam, os preços se elevam e pouco a pouco diminui o desemprego. 

A produção se restaura nos níveis anteriores à crise e se transita para a última fase. 

A fase do auge – boom – é a última do ciclo, ocorre quando a concorrência 

leva os capitalistas a investir nas suas empresas, a abrir novas linhas e frentes de 

produção e esta é largamente ampliada, lançando no mercado quantidades cada 

vez maiores de mercadorias. Até que se evidencia que o mercado está abarrotado 

de mercadorias que não são vendidas, os preços caem e sobrevém uma nova crise, 

recomeçando todo o ciclo. 

A produção capitalista patenteia-se, portanto, independentemente da boa ou 

má vontade dos homens, implicando condições que permitem aquela relativa 

prosperidade da classe trabalhadora apenas momentaneamente e como sinal 

prenunciador de uma crise (COGGIOLA, 2009). 

A crise econômica capitalista é sempre uma crise de superprodução de 

mercadorias que gera o movimento cumulativo da crise. As causas para que a fase 

de auge (boom) seja bruscamente interrompida são: a superacumulação de capitais, 

o subconsumo das massas, a “anarquia da produção” e a “desproporcionalidade” 

entre os diferentes ramos da produção, sendo inerentes à propriedade privada e à 

economia mercantil generalizada e a queda da taxa de lucros.  

De acordo com Mandel (1990, p. 210-211), são causas para o entendimento 

da crise. 

 Superacumulação de capitais: torna suficiente que os salários 

baixem e os lucros se elevem para que a acumulação e o crescimento 

continuem sem entraves. Pois, a superacumulação de capitais é 

acompanhada de uma superprodução de mercadorias, que um nível 

mais baixo dos salários não será certamente suprimido. 

 Subconsumo das massas: a causa última de todas as crises reais 

continua sendo sempre a pobreza e a limitação do consumo das 

massas, mas os capitalistas não estão interessados na simples venda 

de mercadorias, estão interessados em vendê-las com lucro suficiente. 
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No entanto, todo aumento dos salários além de um certo limiar 

necessariamente reduz a taxa e, em seguida, a própria massa de 

lucros, entravando assim a acumulação de capital e os novos 

investimentos. 

 A anarquia da produção e a desproporcionalidade entre os 

diferentes ramos da produção: no modo de produção capitalista, a 

desproporção entre produção e consumo dos “últimos consumidores” é 

um elemento constitutivo autônomo do sistema, à parte da anarquia da 

produção capitalista. 

 A queda da taxa de lucros, mas não no sentido mecanicista do termo, 

que sugere um encadeamento causal linear do tipo: “queda da taxa de 

lucro/redução dos investimentos/redução do emprego/redução das 

rendas/crise de superprodução”. Há, em geral, o crescimento e não a 

redução dos investimentos às vésperas do crash, como há, além disso, 

aumento e não redução dos salários na mesma fase de atividade fabril 

que precede o desencadeamento da crise. 

 

A função objetiva da crise de superprodução é a de constituir o mecanismo 

através do qual a lei do valor se impõe, apesar da concorrência capitalista. Assim a 

alta acentuada da produtividade significa sempre a baixa do valor unitário das 

mercadorias, mas é justamente em um período de “superaquecimento” no qual os 

capitalistas proprietários de mercadorias podem com mais ou menos sucesso 

manter em vigor os valores antigos, o que lhes assegura abundantes superlucros. 

No entanto, a venda insuficiente, a superprodução, a ruptura brutal do equilíbrio 

entre a oferta e a procura constituem o mecanismo que gera a baixa dos preços, isto 

é, impõe os novos valores das mercadorias que resultam do aumento da 

produtividade provocando uma grande perda de lucros e uma excessiva 

desvalorização de capitais para os capitalistas. 

Mandel (1990) considera que a crise é a manifestação da queda da taxa de 

lucros ao mesmo tempo em que revela a superprodução de mercadorias, 

necessitando estabelecer um encadeamento causal mais preciso que incorpora uma 

série de mediações indispensáveis na esfera da produção e da circulação de 

mercadorias e, ainda, no domínio da concorrência e da luta de classes. Essa 

conjuntura de crescimento da mercadoria e aumento da composição orgânica do 
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capital pode deixar intacta a taxa de lucros logo que é acompanhado de uma grande 

elevação da taxa de mais-valia, de uma baixa relativa dos preços de matérias primas 

e/ou de investimento crescente de capitais nos setores ou nos países de economia 

mais fracas. No entanto, essa lógica da expansão mina em algumas condições 

destacadas por Mandel (1990, p.214), quanto: 

 mais se acelera a expansão, mais se reduz o exército industrial de 

reserva e mais se torna difícil aumentar a taxa de mais-valia, tendo em 

vista que as relações de força no mercado de mão de obra se 

modificam em favor dos vendedores da força de trabalho, se esses 

estiverem bem organizados; 

 mais longo é o período de expansão e mais a baixa relativa dos preços 

de matérias primas se torna difícil de ser mantida, tendo em vista as 

condições de produção menos elásticas (mais dependentes de fatores 

naturais) nesse setor; 

 mais a expansão é longa e profunda, mais raros se tornam os setores 

(ou países) onde os capitais produtivos podem encontrar condições de 

composição orgânica do capital estruturalmente mais baixas do que 

nos setores essenciais dos países industrializados dirigentes. 

 

O conjunto dessa lógica imanente da expansão provoca a tendência para a 

queda da taxa de lucros, e essa queda da taxa de lucros acentua a concorrência 

entre os capitalistas e o domínio do mercado. Sendo manifestada sob a seguinte 

forma:  

[…] uma fração do capital recentemente acumulado não pode mais 
ser investida produtivamente nas condições de rentabilidade 
“normalmente esperadas”; é cada vez mais retida para atividades 
especulativas, arriscadas, menos rentáveis. A massa absoluta de 
investimentos não retrocede em razão disso; pode até aumentar. O 
emprego e a massa salarial não retrocedem também; estão até em 
um nível bastante elevado, se não máximo. Mas os investimentos, o 
emprego e a produtividade (produção de mais-valia relativa) não 
crescem mais em proporção suficiente para sustentar por si próprios 
a expansão, que prossegue sem dar atenção ao que se passa do 
lado do “último consumidor” (MANDEL, 1990, p. 214-215). 

 

Essas modificações da conjuntura fazem com que a queda da taxa média de 

lucros desencadeie de um lado nas condições de prosseguimento da expansão e de 

aprofundamento da especulação, o recurso incessantemente crescente ao crédito, 
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ou seja, o agravamento do endividamento das empresas. De outro lado, à medida 

que se desenvolve a expansão da produção têm-se como fenômenos fundamentais 

o aumento da composição orgânica do capital e o crescimento da mais-valia relativa 

(aumento da taxa de mais-valia), resultando no crescimento da massa de 

mercadorias produzidas. 

No modo de produção capitalista, torna impossível aumentar a produção de 

máquinas e de matérias primas (Departamento I), que está na base do aumento da 

composição orgânica de capital, sem se elevar notadamente, a longo prazo, a 

capacidade de produção do Departamento II (bens de consumo), mesmo se em uma 

proporção inferior à do primeiro. Nessas condições, a capacidade de produção do 

segundo setor deve crescer mais rapidamente do que a massa salarial, e isto 

principalmente na medida em que o capital consiga adiar o momento no qual a 

elevação da taxa de mais-valia diminua ou cesse. Assim, 

[…] quanto mais se tem capitais não aplicados, mais o crescimento 
da massa de mais-valia produzida se atrasa em relação à 
acumulação de capital; quanto mais a taxa de lucros baixa, mais 
cresce a defasagem entre a taxa de lucros esperada e realizada para 
um número crescente de empresas, entre os seus encargos 
financeiros e os seus rendimentos reais. […] A crise de 
superprodução amplifica, por sua vez, a queda da taxa de lucros, que 
havia abaixado apesar do fato de que a produção de mais-valia 
estivesse em seu nível quase máximo. Com a redução do emprego e 
o surgimento do desemprego pleno e parcial, a massa total da mais-
valia produzida se reduz até em relação ao nível alcançado na fase 
final do boom e durante o superaquecimento, e isso apesar de uma 
taxa de exploração dos trabalhadores ainda em elevação (havia 
cessado de aumentar no final do boom) (MANDEL, 1990, p.216). 

 

Com isso, o sistema terá sempre a lógica de um mercado com capacidade de 

produção para o crescimento extensivo dos investimentos constituindo o obstáculo 

insuperável à desaparição do ciclo. Considera o autor que na teoria marxista das 

crises, as flutuações da conjuntura são sempre de acumulações e, portanto, de 

reprodução ampliada do capital numa unidade do processo de produção e circulação 

para explicação do fenômeno da crise.  

 

 

 

1.2. A relação espaço e tempo no processo do sistema do capital 
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A economia tem na sua estrutura global o tipo de crise correspondente, assim 

as crises dos antigos regimes econômico pré-industrial, pré-capitalista são diferentes 

das crises econômicas do período capitalista. Coggiola (2009) destaca que o 

entendimento das crises econômicas perpassa pela obra de Marx e seu contexto 

histórico geral e específico, com isso o primeiro momento para a descoberta dos 

componentes das crises veio com o período do maquinismo e a grande indústria, 

introduzindo uma série de alterações no regime capitalista de produção. O segundo 

momento crucial para as teorias sobre as crises se estabeleceu com o trabalho de 

Marx que gerou conflito de ideias entre os economistas clássicos que colocaram em 

evidência uma questão fundamental: o caráter aleatório de equilíbrio de um sistema 

econômico dinâmico em crescimento, dotado de um modo de distribuição de renda 

que não é coordenado nem com crescimento e nem com a composição da 

produção. 

Os economistas clássicos foram os primeiros a analisar as crises, 

especificamente da Inglaterra e a França para dominarem o pensamento econômico 

durante toda a primeira metade do século XIX. Deve-se evidenciar que a Idade 

Moderna foi marcada, segundo Dantas (2012), pela afirmação econômica do 

capitalismo, a começar pela consolidação do Estado Absolutista, que se estendeu 

de fins do século XV ao século XVIII, caracterizado politicamente pelo fortalecimento 

e centralização do poder do rei. Período marcado pelas monarquias nacionais 

baseadas na expansão marítima, comercial (Mercantilismo) e colonial; como 

também nas reformas religiosas, por um lado, e na reação feudal contra a 

emergente burguesia por outro. No final do século XVIII, com o processo de 

independência norte-americano e a Revolução Francesa, surgiu o Estado-nação. 

Com isso, as primeiras crises industriais observadas apareciam como acidentes de 

natureza conjuntural no curso da acumulação de capital. 

Historicamente, destacaram-se as crises do Antigo Regime que eram crises 

clássicas estabelecidas em sociedades mercantis simples, nas quais a produção de 

mercadorias destinadas fundamentalmente à troca não dominava o conjunto da vida 

social. Nos séculos XVII e XVIII, as crises eram mais localizadas, em geral 

diretamente relacionadas ao setor agrícola, ampliando para outros planos da 

estrutura socioeconômica. Vinculou-se nesse propósito a Revolução Francesa que 

estava inserida à grande crise que em 1789 foi marcada pelas más colheitas, que 
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gerou carestia alimentar, fome, desemprego nas manufaturas, queda na renda 

feudal e extorsão fiscal. 

A segunda metade do século XVIII até o ano de 1870 surgiu outro tipo de 

crise denominada de crises mistas, nelas tiveram a presença dos “[…] aspectos 

antigos e aspectos novos das crises, em virtude do lugar que a agricultura continua 

a ocupar nas estruturas demográficas e econômicas” (BOUVIER, 1976, p. 26). 

Essas crises não estavam inteiramente determinadas pela conjuntura agrícola, 

devido o mercado exercer forte influência sobre os rumos e ritmos da atividade 

econômica e da indústria leve. Com isso o principal problema a ser resolvido era 

assegurar a subsistência dos consumidores. 

Jean Bouvier (1976) aponta que a problemática das crises econômicas nos 

grandes países industriais no século XIX deve ser analisada através da história para 

o melhor entendimento das crises. As teorias (compreendendo as teorias marxistas) 

trazem à luz alguns traços fortes do desenvolvimento econômico-industrial 

capitalista que produzem permanentemente processos acumulativos que possuem 

todo o movimento com início, que prossegue e se espraia pelo seu próprio peso 

específico que segue sua própria inclinação. Os processos acumulativos resultam do 

desenvolvimento indefinido, numa simultaneidade imperfeita entre a alta e a baixa 

inclinação que geram a crise ou renovação. Ou seja, verifica-se a perda do 

equilíbrio, passagem da alta à baixa, ou da baixa à alta, enfraquecimento ou 

reforçamento do processo. O autor identifica nesse processo duas fases 

acumulativas: a da expansão e a da depressão. 

Durante a fase acumulativa da expansão, existem reservas de fatores 

disponíveis às quais é possível recorrer: reservas de capitais, de mão de obra, de 

poder aquisitivo. O sistema é vulnerável ao crescimento, ao mesmo tempo em que 

diminui as margens das reservas, diminuindo sua elasticidade e capacidade de 

adaptação. Na fase acumulativa da depressão, a célebre “higienização” – ou seja, a 

redução progressiva dos estoques, o desaparecimento das empresas mais fracas, 

etc. – permitirá que se reconstituam as reservas dos fatores de produção; o sistema 

econômico torna-se progressivamente mais elástico e mais disponível para novos 

esforços (BOUVIER, 1976). 

As reviravoltas dos processos acumulativos são explicadas pelo fenômeno 

das disparidades econômicas, numa análise marxista das contradições, que 
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possuem interdependência e autonomia com diversos ritmos de tempo no tempo 

econômico cíclico. 

Esse período de crise gerou uma grande depressão em meados da década 

de 1840 nos países europeus criando a oportunidade da busca de lucro da 

acumulação do capital através da era das grandes descobertas geográficas e 

conquistas territoriais. O modo de produção nascido neste período representa as 

novas relações de produção sociais, em que o desenvolvimento econômico desse 

período forneceu a base para a gigantesca expansão das exportações de 

mercadorias, capital e homens. Assim, o capitalismo teria o mundo inteiro a seu 

dispor com a expansão simultânea do comércio e dos investimentos internacionais. 

Coggiola (2009) aponta que Marx com a escrita de o Manifesto Comunista 

atesta uma compreensão madura das crises periódicas, deslocando o foco da 

interpretação dos economistas clássicos da esfera do consumo (a economia política 

clássica entendia a produção como criação de valores de uso) para a esfera das 

condições de investimento e produção (criação de valor e mais-valor). Com isso, 

Marx rompeu com a noção de equilíbrio econômico estático da Lei de Say3, que 

tornava impossível as crises de caráter endógeno e tem a formação das crises 

capitalistas pela relação da superprodução de valor e mais-valor, estabelecendo a 

vinculação da crise econômica com a revolução política iniciada com a crise do 

comércio mundial, ocorrida em 1847, gerando as revoluções de fevereiro e de março 

de 1848. 

A análise de Coggiola (2009) afirma que Marx já tinha demonstrado 

diretamente a partir da crise de 1846-1848 que foi predominantemente agrária com o 

epicentro localizado nas dificuldades da agricultura europeia que ocorreu a partir de 

1844 com a perda da produção de batatas na Irlanda e na Inglaterra por causa das 

pragas, seguindo dois anos de péssimas colheitas de cereais que gerou o aumento 

dos preços dos gêneros de subsistência dificultando a compra pelas classes 

populares.  

Alguns autores consideram a crise de 1848 como a última do gênero das 

crises mistas, sendo a de mais graves consequências sociais e políticas por ter sido 

provocada pela recessão e agravada pelas más colheitas de 1845 e 1846. Outros 

                                                           
3
 Este princípio torna válido nas economias de produtores simples, isto é, onde cada família seria proprietária de 

seus meios de produção e trocaria apenas o excedente de bens que ela mesma produz mas não consome. No 

entanto numa sociedade capitalista houve problemas gerados por essa Lei de Say (MIGLIOLI, 2004, p.26-27).  
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historiadores com análise ao estudo das crises persistiram na ligação entre a alta 

dos preços do trigo e as dificuldades na venda de tecidos durante a crise de 1861, 

vinculando-se a crise têxtil como a principal em relação à conjuntura agrícola. 

[…] a crise de 1848, primeira a influenciar os trabalhos de Marx e 
Engels, foi a última e talvez a pior catástrofe econômica do antigo 
regime. Nela, entretanto, encontravam-se presentes 
simultaneamente elementos do moderno capitalismo, causando a 
onda revolucionária que abalou o continente em 1848, morrendo logo 
depois. A crise seguinte aconteceu em 1857 e esteve ligada ao 
incremento da quantidade de ouro em circulação no mercado 
mundial, elevada em cerca de um terço entre 1848 e 1856 devido à 
descoberta de jazidas deste mineral na Califórnia (EUA) e Austrália. 
As taxas de juros sofreram forte queda, condicionando o movimento 
internacional de capitais e mercadorias. [...] O primeiro sintoma da 
crise aparece com a falência, em julho de 1857, do banco The Ohio 
Life Insurance and Trust Company, empenhado na especulação 
ferroviária, causando um pânico financeiro nas bolsas americanas, 
que se espalhou pelas bolsas de valores da Europa, afetando as 
indústrias têxteis e siderúrgicas e causando desemprego. Em 1859 
seus efeitos se reduziram, o desemprego parou de crescer e os 
preços começaram a se elevar novamente (COGGIOLA, 2009, 
p.114-115). 

 

Para Hobsbawm (2012b) as transformações e expansão econômica 

extraordinárias dos anos entre 1848 e o início da década de 1870, analisadas em 

seu livro A Era do Capital, constituem o período no qual o mundo se tornou 

capitalista e uma minoria significativamente de países “desenvolvidos” transformou-

se em economias industriais. Esse modelo da economia capitalista mundial em 

expansão era formado por um conjunto de blocos sólidos, mas também fluidos, a 

partir de Estados que tinham suas economias em vias de industrialização tornando 

uma parcela “desenvolvida” do mundo, em detrimento ao resto do mundo (ou mundo 

periférico) que estavam os países cujas economias eram política ou 

economicamente dependentes do núcleo desenvolvido que tinham na produção 

especializada em produtos primários para escoar ao mercado mundial composto 

pelos Estados metropolitanos.  

A ampliação da produção nesse período gerou um colapso nos anos de 1870, 

por não ter mercado consumidor, ou seja, não havia lucratividade na economia e o 

setor que sofreu maior depressão foi a agricultura. A Grande Depressão da década 

de 1870 tornou uma era de agitação rural e de revolução camponesa, ocasionando 

duas reações não governamentais mais comuns que foram: emigração e formação 

de cooperativas. Ao mesmo tempo em que a produção mundial continuou a 
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aumentar acentuadamente, ocasionando de 1870 a 1910 o período marcado pela 

produção em massa, incluindo alguns bens de consumo duráveis. Para conter a 

Depressão de 1870 foi utilizado o protecionismo que era a reação política instintiva 

do produtor, restringindo-se ao comércio de mercadorias e não afetava os 

movimentos de mão de obra nem as transações financeiras internacionais.  

A partir de 1870 não se verificou mais as crises de subsistência, 

desaparecendo os mecanismos de crise têxteis e preços agrícolas. Houve um 

aumento da produção preocupando-se agora em garantir seu escoamento crescente 

– as superproduções relativas – período definido como crises modernas, ordenadas 

por um ritmo cíclico interno próprio. Com isso, o período entre 1851 e 1873 foi 

marcado por vinte e dois anos de prosperidade com algumas interrupções. 

A primeira crise mundial moderna foi marcada por uma crise de grandes 

proporções conhecida como Grande Depressão, iniciada em 1873, interrompida por 

surtos de recuperação em 1880 e 1888, e continuada em meados da década de 

1890. Sendo encarada, de acordo com Dobb (1980, p.300), “[…] como um divisor de 

águas entre dois estágios do capitalismo: aquele inicial e vigoroso, próspero e cheio 

de otimismo aventureiro, e o posterior, mais embaraçado, hesitante e, diriam alguns, 

mostrando já as marcas da senilidade e decadência”. 

A história do modo de produção capitalista torna-se de suma importância para 

explicar a crise econômica estabelecida nos países capitalistas e as contradições 

que ele produz, principalmente, na relação capital-trabalho. Para Marx (2010), o 

produto total do trabalho pertence ao trabalhador, contudo, somente tanto quanto for 

necessário para ele existir, não como ser humano, mas como trabalhador que 

reproduz a classe de escravos que é a dos trabalhadores. Pois,  

Enquanto a divisão do trabalho eleva a força produtiva do trabalho, a 
riqueza e o aprimoramento da sociedade, ela empobrece o 
trabalhador até [a condição de] máquina. Enquanto o trabalho suscita 
o acúmulo de capitais e, com isso, o progressivo bem-estar da 
sociedade, a divisão do trabalho mantém o trabalhador sempre mais 
dependente do capitalista, leva-o a maior concorrência, impele-o à 
caça da superprodução, que é seguida por uma correspondente 
queda de intensidade (MARX, 2010, p.29). 

 

A estrutura econômica da sociedade capitalista nasceu da estrutura 

econômica da sociedade feudal, em que a decomposição desta liberou elementos 

para a formação daquela. A acumulação primitiva constitui a pré-história do capital e 

do modo de produção capitalista que dissocia o trabalhador da propriedade dos 



50 

 

meios de produção. A base do capitalismo é o próprio mercado mundial (MARX, L.1, 

V.2, 2006a). 

Para Dantas (2012), na primeira economia mundial havia o domínio do capital 

comercial realizado pela Europa que comprava determinados produtos do Oriente, 

da China e os pagavam com ouro e metais preciosos. Com isso, o início das 

Grandes Navegações ocorreu em decorrência da busca de vias alternativas para os 

europeus darem continuidade àquele comércio. 

A Europa trazia da Ásia mercadorias manufaturadas (tecidos, joias, 
tapetes, etc.) e especiarias. Evidentemente, estas trocas atestam que 
a Ásia e os árabes tinham economias mais desenvolvidas que as 
europeias que buscavam, fora, produtos da manufatura mais 
avançada que a sua. […] Nesta “primeira” economia mundial, que se 
conforma entre os séculos XVI e XVIII, a dinâmica colonial funciona 
através de uma espécie de triangulação: a burguesia europeia – 
sobretudo espanhola e portuguesa – traz ouro, prata, açúcar (do 
Brasil) e fumo (das Antilhas) das Américas para a Europa e leva 
escravos capturados na África para seus enclaves coloniais nas 
Américas (DANTAS, 2012, p.14-15). 

 

O século XIX, marcado pela revolução industrial e das ideias do liberalismo, 

teve os efeitos do renascimento do protecionismo internacional sobre o poder da 

economia mundial capitalista a partir das economias nacionais dos países que 

operavam no mercado em escala mundial. A economia capitalista não reconhecia 

fronteira, funcionando melhor sem a interferência do Estado no livre movimento dos 

fatores de produção, ou seja, presencia um sistema de mercados basicamente 

concorrencial, no qual os capitais individuais eram regulados pelo próprio mercado 

sem a intervenção do Estado. Eric Hobsbawm4 (2011) aponta que o liberalismo foi a 

anarquia da burguesia e, como o anarquismo revolucionário, não deixava espaço 

para o Estado, pois o Estado como fator econômico só existia como algo que 

interferia nas operações autônomas e automáticas “do mercado” para garantir o 

crescimento máximo da economia. 

O período da Revolução Industrial foi defrontado pelo ritmo da modificação 

econômica gerado na estrutura da indústria e das relações sociais, no volume de 

                                                           
4
 Eric Hobsbawm um historiador marxista que em suas obras faz uma análise para explicar a formação dessa 

nova economia e sociedade que irá modificar a história da humanidade a partir das revoluções francesa e 

industrial. O século XVIII estava profundamente imbuído do progresso científico e tecnológico na produção, e 

do pensamento político e social progressista formado pelo Período Iluminista. Assim, o autor evidencia o 

processo histórico para o entendimento do sistema capitalista existente a partir da sua trilogia: A Era das 

Revoluções, A Era do Capital e A Era dos Impérios. Para chegar aos dias de hoje, Hobsbawm faz uma análise do 

breve século XX a partir do livro A Era dos Extremos, possibilitando através da história o entendimento do 

processo capitalista e encerrando sua proposta de análise histórica desse período. 



51 

 

produção e na extensão e variedade do comércio. Dobb (1980) aponta como a era 

de transformação técnica que ampliava a produtividade do trabalho e das fileiras do 

proletariado (oferta de trabalho), também conduzia a ampliação no campo do 

investimento e do mercado de bens de consumo. Como essência da transformação 

tem-se a mudança do caráter da produção com a passagem da ferramenta da mão 

humana à utilização de máquinas, impondo ao processo de produção um caráter 

coletivo através de uma equipe meio mecânica e meio humana que caracteriza a 

extensão da divisão do trabalho com grau de complexidade, ao mesmo tempo em 

que tinha a necessidade do produtor humano conformasse aos ritmos e movimentos 

do processo mecânico. Assim,  

[...] uma mudança técnica de equilíbrio que teve seu reflexo 
socioeconômico na crescente dependência do trabalho em relação 
ao capital e no papel cada vez maior desempenhado pelo capitalista 
como força disciplinadora e coatora do produtor humano em suas 
operações detalhadas (DOBB, 1980, p.261). 

 

A explosão industrial que gerou o crescente potencial produtivo contrastou 

com a incapacidade de expandir o mercado para seus produtos por não ter saídas 

lucrativas ao seu capital acumulado, além de não fornecer emprego para a vasta e 

crescente população excedente.  

Nas sociedades pré-capitalistas, as crises resultaram da destruição dos 

produtores diretos ou dos meios de produção ocasionada por desastres naturais ou 

por catástrofes sociais. A característica dessas crises pré-capitalistas (ou pós-

capitalistas) são quase todas de penúria física da subprodução de valores de uso, 

ou seja, eram chamadas crises de subprodução que provocavam queda na 

produção, gerando escassez e privações generalizadas. A amplitude dos efeitos 

dessas crises dependia do modo estruturado das relações sociais, sendo tanto mais 

graves quanto mais desigual a distribuição da produção social. Já as crises 

capitalistas são crises de superprodução de valores de troca (MANDEL 1990; 

PAULO NETTO; BRAZ, 2007; COGGIOLA, 2009). 

Nas crises pré-capitalistas a diminuição da força de trabalho ocasionou a 

redução da produção. O contrário ocorreu na crise capitalista que foi a redução da 

produção que ocasionou a diminuição da força de trabalho utilizando o desemprego 

– o que em uma foi causa, na outra foi efeito. 

Para Marx as dificuldades de 1870 representaram um período de grande 

sucesso na expansão global do capital, pois os limites do sistema do capital podem 
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de fato se expandir historicamente – seja por meio da abertura de novos territórios, 

protegidos por impérios coloniais, ou pelos modos mais modernos de 

“neocapitalismo” e “neocolonialismo”. Como podem se expandir graças à 

“colonização interna”, isto é, pelo estabelecimento implacável de novas válvulas de 

escape nos próprios países, protegendo as condições de sua expansão sustentada 

por uma exploração mais intensiva tanto do produtor como do consumidor etc. – 

sem se livrar dos limites estruturais e das contradições do próprio capital 

(MÉSZÁROS, 2011). 

A história deixa em evidência que o sistema de produção capitalista possui 

instabilidades expressas por crises de maior ou menor grau de intensidade, 

flutuações cíclicas mais ou menos violentas e, às vezes, longos períodos de 

estagnação. No século XX, a crise que iniciou em 1929 teve consequências 

catastróficas gerando implementações nas políticas macroeconômicas, que 

fortaleceu o surgimento após a Segunda Guerra Mundial das instituições 

econômicas nacionais e internacionais com o objetivo de reduzir os impactos da 

crise (PAULO NETTO; BRAZ, 2007). 

Essas pressões devastadoras da crise tornaram a representação dos Estados 

Unidos forte na dinâmica do sistema global do capital desde o final de 1870 sendo 

evidenciado na década de 1920, com o remodelar todo o mundo do capital à sua 

imagem para insistir na arrogante autoconfiança de que o século XX era “o século 

americano”. Por isso as mudanças econômicas surgidas a partir do New Deal de 

Roosevelt, do Keynesianismo e o Welfare State foram evidenciadas em todos os 

países capitalistas. 

A concentração capitalista constituiu do controle do mercado e da eliminação 

da concorrência a partir de uma nova fase do desenvolvimento capitalista, chamada 

como capitalismo monopolista. Para Hobsbawm não importa como chame esta nova 

fase do capitalismo, desde que admita que: “[...] o cartel avançou à custa da 

concorrência de mercado, as sociedades anônimas à custa das companhias 

privadas, as grandes empresas comerciais e industriais à custa das menores; e a 

concentração implicou uma tendência ao oligopólio” (HOBSBAWM, 2011, p.78). 

O capitalismo monopolista surgiu a partir dos monopólios rompendo com uma 

nova fase do capitalismo no final do século XIX a partir da formação de grande 

empresa capitalista – grande capital financeiro – que transformou profundamente 
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todo o sistema, prevalecendo mercados organizados sob a forma de oligopólios e a 

presença de um Estado mais intervencionista. 

A economia mundializada foi uma realidade construída principalmente a partir 

do final do século XIX e começo do século XX, com base nas grandes empresas 

imperialistas e na divisão mundial do trabalho que foi se estabelecendo através 

desta dinâmica. Período marcado pelos trusts (fusão de várias empresas em uma 

gigantesca), pelos holdings (um grupo que controla várias empresas 

acionariamente) e pelos cartéis (acordos entre megaempresas para controle comum 

de preços, etc.). Desenvolve-se, nesse processo, uma forte oligarquia financeira 

centrada nos países capitalistas mais desenvolvidos (imperialistas) (DANTAS, 2012). 

Essa análise torna importante para compreender a crise mundial do 

capitalismo e as perspectivas do trabalho nessa odisseia de fatos históricos e da 

panaceia do sistema capitalista que regimenta o mundo do trabalho cada vez mais 

às condições degradantes. 

  

 

 

1.2.1. O processo de acumulação e reprodução do capital 

 

O século XX foi marcado por fatos que levaram às mudanças profundas em 

todo o mundo e principalmente na condição da crise econômica que eclodiu nesse 

período. Eric Hobsbawm (1995), em seu livro Era dos Extremos, definiu os fatos 

ocorridos dos anos que vão da eclosão da Primeira Guerra Mundial ao colapso da 

URSS através de períodos que ele estruturou como uma espécie de tríptico ou 

sanduíche histórico que segue: Era da Catástrofe, que se estendeu de 1914 até 

depois da Segunda Guerra Mundial, seguindo-se cerca de trinta anos de 

extraordinário crescimento econômico e transformação social – período conhecido 

como Era de Ouro –, com o início de1970 (última parte do século) marcado por uma 

nova era de decomposição, incerteza e crise, tendo o efeito para grandes áreas do 

mundo como a África, a ex-URSS e as partes anteriormente socialistas da Europa. 

As consequentes crises socioeconômicas e políticas reveladas no século XX 

implicaram numa crise sistêmica verdadeiramente estrutural, como analisa Mészáros 

(2011), uma crise que afeta o sistema do capital global não apenas em um dos seus 

aspectos – o financeiro/monetário, por exemplo – mas em todas as suas dimensões 
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fundamentais, ao colocar em questão a sua viabilidade como sistema reprodutivo 

social. 

O desenvolvimento capitalista ocorrido do período da grande indústria de 

meados do século XIX e a 1ª Guerra Mundial (1985 a 1914) foi marcado pelo regime 

de acumulação extensiva através da simples expansão produtiva. Cada regime de 

acumulação é determinado pelo modo de regulação para garantir a regularidade na 

reprodução capitalista, assim, no período de acumulação extensiva, o modo de 

regulação era o concorrencial. 

O período compreendido entre as duas guerras mundiais caracterizou-se pela 

transição da acumulação extensiva para a intensiva, gerando o desenvolvimento do 

capitalismo moderno. Houve o aumento da produtividade do sistema capitalista e do 

lucro dos capitalistas, ao mesmo tempo em que não acompanhava a elevação do 

salário para os trabalhadores. Essa taxa de lucro – com o aumento da produção – 

acompanhada da taxa de exploração dos trabalhadores culminou na crise de 

superprodução que caracterizou os anos de 1930. 

A economia capitalista desse período dava sinais de progresso e significativo 

crescimento econômico dos países, sendo um período de maior migração de 

trabalhadores como força de trabalho nas fábricas. No entanto, com a Primeira 

Guerra mundial o fluxo de trabalhadores diminuiu gerando o aumento do 

desemprego no período da Grande Depressão. Desse modo: 

A história da economia mundial desde a Revolução Industrial tem 
sido de acelerado progresso técnico, de contínuo mais irregular 
crescimento econômico, e de crescente “globalização”, ou seja, de 
uma divisão mundial cada vez mais elaborada e complexa de 
trabalho; uma rede cada vez maior de fluxos e intercâmbios que 
ligam todas as partes da economia mundial ao sistema global. O 
progresso técnico continuou e até acelerou na Era da Catástrofe, 
transformando e sendo transformado pela era de guerras mundiais. 
Embora na vida da maioria dos homens e mulheres as experiências 
econômicas centrais da era tivessem sido cataclísmicas, culminando 
na Grande Depressão de 1929-33, o crescimento econômico não 
cessou nessas décadas. Apenas diminuiu o ritmo. (HOBSBAWM, 
1995, p.92). 

 

A Grande Depressão (1929-1933) foi o mais trágico episódio na história do 

capitalismo que numa única frase Hobsbawm (1995, p.99) afirma: “[...] a Grande 

Depressão destruiu o liberalismo econômico por meio século”. Período que teve 

como consequência básica o desemprego em massa em escala inimaginável e sem 

precedentes, além do colapso dos preços agrícolas. As consequências da crise 
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econômica desse período e as mudanças mundiais ao longo do século XX devem 

ser entendidas a partir do impacto do colapso econômico ocorrido depois da 

Primeira Guerra Mundial que devastou apenas partes do Velho Mundo, sobretudo na 

Europa, ao mesmo tempo em que permitiu os avanços dos Estados Unidos da 

América.  

Desde a 1ª Guerra Mundial foi instituído o sistema monetário internacional, 

conhecido como padrão-ouro, em que cada país estipulava o valor de sua moeda 

em relação ao ouro, no entanto depois da crise de 1930 o comércio internacional 

ficou debilitado e os países se utilizavam de desvalorizações de suas moedas como 

medida protecionista para tentar melhorar as condições de exportações.  

O sistema monetário foi o mais afetado em detrimento da inflação dos 

produtos, sendo assim, cada Estado tinha que proteger suas economias de 

ameaças do colapso da economia mundial. A queda dos preços dos produtos 

primários (que deixaram de cair ainda mais pelo acúmulo feito de estoques cada vez 

maiores) simplesmente demonstrou que a demanda deles não conseguia 

acompanhar a capacidade de produção. 

Houve, assim, o colapso dos preços agrícolas, em que os governos para 

proteger a agricultura ergueram barreiras tarifárias cada vez mais altas, passando a 

subsidiar a produção, que assegurou os preços agrícolas, comprando os excedentes 

ou pagando aos agricultores para não produzir. 

Os agricultores tentaram compensar os preços em queda plantando e 

vendendo mais safras, o que fez os preços afundarem ainda mais. O Brasil tornou-

se um símbolo do desperdício do capitalismo e da seriedade da depressão, pois 

seus cafeicultores tentaram em desespero impedir o colapso dos preços queimando 

café em vez de carvão em suas locomotivas a vapor. No Brasil, a Depressão acabou 

com a oligárquica “República Velha” (1899-1930) levando ao poder Getúlio Vargas 

com seu governo populista-nacionalista. 

A grande zona de derrota e convulsão no pós-guerra, da Alemanha à União 

Soviética, testemunhou o colapso do sistema monetário, como exemplo foi a 

Alemanha, em 1923 sua unidade monetária foi reduzida a um milionésimo de milhão 

de seu valor em 1913, ou seja, o valor da moeda foi reduzido a zero. 

O impacto principal da Grande Depressão foi o aumento do desemprego 

sobre a política dos países industrializados. Com isso:  
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[...] no pior período da Depressão (1932-3), 22% a 23% da força de 
trabalho britânica e belga, 24% da sueca, 27% da americana, 29% 
da austríaca, 31% da norueguesa, 32% da dinamarquesa e nada 
menos que 44% da alemã não tinha emprego. E, o que é igualmente 
relevante, mesmo a recuperação após 1933 não reduziu o 
desemprego médio da década de 1930 abaixo de 16% a 17% na 
Grã-Bretanha e Suécia ou 20% no resto da Escandinávia. O único 
Estado ocidental que conseguiu eliminar o desemprego foi a 
Alemanha nazista entre 1933 e 1938 (HOBSBAWM, 1995, p.97). 

 

A crise de 1929-1933 forneceu estímulo e pressão necessária para o 

realinhamento de várias forças constituintes do capital. Na história do capital desse 

período, conforme Mészáros (2011, p.806) externamente e internamente o 

desenvolvimento das potencialidades do capital impôs mudanças dramáticas: 

Externamente significou: 

(1) uma mudança dramática do imperialismo multicentrado, 
ultrapassado, militar e político perdulariamente intervencionista para 
um sistema de dominação global que, sob a hegemonia norte-
americana, se torna muito mais dinâmico e economicamente muito 
mais viável e integrado; 

(2) o estabelecimento do Sistema Monetário Internacional e de vários 
outros órgãos importantes de regulamentação das relações 
intercapitais incomparavelmente mais racionais do que havia à 
disposição da estrutura multicentrada; 

(3) a exportação de capital em grande escala (e com ela a perpetuação 
mais efetiva da dependência e do “subdesenvolvimento” imposto) e 
o repatriamento seguro, em escala astronômica, de taxas de lucro 
totalmente inimagináveis nos países de origem; e 

(4) a incorporação relativa, em graus variados, das economias de todas 
as sociedades pós-capitalistas na estrutura de intercâmbios 
capitalistas. 

 

Por outro lado, internamente poderia ser descrita em termos de: 

(1) uso de várias modalidades de intervenção estatal para a expansão 
do capital privado; 

(2) transferência de indústrias privadas falidas, mas essenciais, para o 
setor público, e a sua utilização para novamente apoiar, através dos 
fundos estatais, as operações do capital privado, para serem 
novamente transformadas em monopólios ou quase monopólios 
privados depois de se terem tornado mais uma vez altamente 
lucrativas pela injeção de fundos volumosos financiados pela 
tributação geral; 

(3) desenvolvimento e operação bem-sucedidos de uma economia de 
“pleno emprego” durante a guerra e por um período considerável 
depois dela; 

(4) larga abertura de novos mercados e ramos de produção no plano 
da “economia de consumo” fortemente distendida, junto com o 
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sucesso do capital em gerar e sustentar padrões extremamente 
perdulários de consumo, força motivadora vital de tal economia; e 

(5) estabelecimento de um imenso “complexo industrial/militar” como 
controlador e beneficiário direto da fração mais importante da 
intervenção estatal: com isso, simultaneamente, o isolamento de 
bem mais de um terço da economia das desconfortáveis flutuações 
e incertezas do mercado. 

 

Com os problemas da economia capitalista deve-se frisar a situação dos 

Estados Unidos que tiveram sua economia beneficiada tanto na Primeira quanto na 

Segunda Guerra Mundial, somente sendo interrompida sua ascensão com a Grande 

Depressão. Assim, a guerra não apenas reforçou sua posição como maior produtor 

industrial do mundo, como os transformou no maior credor do mundo. A 

produtividade do sistema industrial dos EUA em alto crescimento com a lógica do 

fordismo, ao mesmo tempo em que a demanda da massa não podia acompanhar 

este crescimento, houve como resultado a superprodução e a especulação. 

Portanto, quando veio o colapso econômico, este foi muito mais drástico nos 

Estados Unidos. 

O aparecimento dos Estados Unidos na história do sistema mundial é 

analisado por vários economistas como Maria Conceição Tavares, Luiz Gonzaga 

Belluzzo, José Luís Fiori, que afirmam ser o “poder americano” o principal fator de 

mudanças na questão financeira dos países em escala global, sendo o centro 

principal das discussões sobre as transformações mundiais do final do século XX e 

os novos cenários do século XXI. 

Para Fiori (2007), a formação do “minotauro americano” foi feita a partir do 

aparecimento dos Estados Unidos, primeiro estado nacional que se formou fora do 

território europeu e que revolucionou o sistema financeiro pelas contradições do 

sistema político criado pelos europeus e pela expansão de suas Grandes Potências. 

Segundo David Harvey (2011), os Estados Unidos assumiram a posição de 

poder hegemônico ajudando a criar, juntamente com seus principais aliados, um 

novo quadro para a ordem global que mantém a maior parte possível do mundo 

aberta para absorver o excedente de capital. Incentivou a descolonização e o 

desmantelamento dos impérios anteriores (britânico, francês, holandês etc.). 

Em 1944 foi realizada a Conferência de Bretton Woods sendo marcadas pelas 

relações de poder exercidas pelos Estados Unidos que estabeleceram um 

compromisso internacional a partir do Acordo de Bretton Woods. O Acordo tinha 
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como objetivo a construção de uma nova ordem mundial com os ideais de livre 

mercado, baseada em regras para a administração das taxas de câmbio, balanços 

de pagamentos e controle da mobilidade do capital. Destaca-se o novo sistema 

monetário internacional baseado no padrão dólar-ouro muito mais flexível, sendo 

capaz de satisfazer a economia tanto em momentos de crise quanto de 

prosperidade. 

O Padrão Ouro-Dólar, também conhecido como Sistema de Bretton 
Woods, era baseado em taxas de câmbio fixas dos países centrais, 
porém reajustáveis, pois podiam mudar por decisões de política em 
relação ao dólar e em relação ao preço oficial do ouro. O preço oficial 
do ouro em dólares foi mantido constante até 1971. Fazia também 
parte do sistema o controle de fluxos de capitais de curto prazo, na 
maior parte dos países. (SERRANO, 2007, p.182). 

 

Neste Acordo havia a proposta do Plano Keynes, com a representação da 

Grã-Bretanha, que permitia o pleno emprego com o equilíbrio no balanço de 

pagamentos aos países participantes e do Plano White, com representação dos 

EUA, que previa um mundo livre de controles e paridades fixas sob a supervisão da 

instituição financeira internacional conhecida por FMI – Fundo Monetário 

Internacional.  

John Maynard Keynes marca uma revolução na teoria econômica, início da 

moderna Macroeconomia, através da sua Teoria Geral do Emprego, do Juro e da 

Moeda – conhecida como Teoria Geral – destinada a diagnosticar e evitar as 

flutuações nos preços, produto e emprego. A Teoria Geral introduziu uma mudança 

de ênfase da Microeconomia para a Macroeconomia, contrariando frontalmente a 

Teoria Clássica. 

As inovações da Teoria Geral em detrimento da Teoria Clássica foram: 

primeira, rejeição ao automatismo do pleno emprego – mesmo com mercados 

operando em condições concorrenciais e com flexibilidade de preços e salários –, 

pois o equilíbrio poderia ser estabelecido a qualquer nível de produto e emprego, e 

não apenas no pleno emprego; segunda, desvio da atenção do longo prazo para as 

flutuações de curto prazo de emprego e produto, além de rejeitar a capacidade da 

“mão invisível” clássica de gerar automaticamente o pleno emprego5; terceira, 

Keynes rejeitou a ideia de que o mecanismo de preço seria capaz de exercer 

                                                           
5
 A partir de Keynes, as flutuações de curto prazo passaram a ser o objeto central de estudo da Macroeconomia, 

enquanto os fenômenos de longo prazo seriam de interesse das teorias de crescimento e desenvolvimento 

econômicos. 
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eficientemente a sua função informacional; quarta, o papel dos gastos públicos como 

suplemento ao dispêndio privado; e a quinta, inversão do mecanismo de ajuste, de 

quantidade e preços, característico da análise marshalliana (KEYNES, 2009). 

Introduzindo o conceito ex-ante, Keynes (2009) enfatizou a diferença entre 

poupanças e investimentos, afirmando que sempre que as poupanças desejadas 

superassem os investimentos planejados, haveria uma insuficiência de demanda 

agregada, e surgiria a recessão. O investimento seria a variável importante: a 

poupança simplesmente se ajustaria, através da renda, ao nível de investimento. Em 

tais condições de insuficiência de demanda, o governo deveria assumir um papel 

ativo de complementar os gastos privados, ou reduzindo impostos ou realizando 

investimentos. A insuficiência de demanda que caracterizava as crises de 

desemprego resultava da escassez de novos investimentos (motivada, por sua vez, 

pela queda na eficiência marginal de capital). 

As ideias de Keynes têm como centro o Estado com o poder de regular a 

economia de mercado baseada na propriedade privada. Para Schwartz (1984), 

Keynes como bom representante da burguesia buscou evitar as crises a partir de 

mecanismos de controle, acreditando que através de adequadas políticas 

governamentais seria possível conter as crises cíclicas do capitalismo e garantir o 

pleno emprego e taxas contínuas de crescimento por um longo período. 

Como representante da Inglaterra na Conferência de Bretton Woods, Keynes 

participou nas negociações sobre como seria a ordem internacional quando a guerra 

terminasse e propôs uma espécie de moeda mundial – o “Bancor” – que seria usada 

somente para pagamentos internacionais e seria emitida por uma autoridade 

monetária internacional (papel que seria cumprido pelo FMI) que deveria impor 

regras de ajustamento aos países, de forma que fosse eliminado o viés deflacionista 

do sistema monetário internacional. Ele via como essencial que os fluxos de capitais 

de curto prazo fossem fortemente controlados, evitando que movimentos 

especulativos na conta de capital perturbassem o ajustamento externo dos países, 

além de permitir que a taxa de câmbio e as reservas internacionais fossem 

administradas de acordo com as mudanças na competitividade real e nos níveis de 

atividade produtiva das diversas economias (SERRANO, 2007). 

A proposta aprovada na Conferência de Bretton Woods, por influência da 

delegação americana, foi sobre as restrições aos fluxos de capital de curto prazo. 

Além da aprovação de um sistema no qual as moedas-chave seriam teoricamente o 
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ouro, o dólar e a libra (esta com um papel secundário por conta do alto grau de 

endividamento), na prática era quase que somente o dólar. Isso porque, como afirma 

Harvey (2011), os EUA insistiram que o dólar tinha o papel de unidade de moeda 

global, apoiado por uma taxa de câmbio fixa do dólar em relação ao ouro, assim 

todas as outras moedas fixaram então sua taxa de câmbio com base no dólar para 

facilitar o comércio global. 

Dessa maneira, os Estados Unidos transformaram o dólar na moeda-reserva 

mundial e vincularam com firmeza o desenvolvimento econômico do mundo à 

política fiscal e monetária norte-americana, agindo como “banqueiro do mundo” em 

troca de abertura de mercados de capital e de mercadorias ao poder das grandes 

corporações (HARVEY, 2008). 

O FMI foi criado com a finalidade de promover a cooperação monetária no 

mundo capitalista, de coordenar as paridades monetárias (evitar desvalorizações 

cambiais) e de levantar fundos entre os diversos países-membros, para auxiliar os 

que encontram dificuldades nos pagamentos internacionais. O fundo é dirigido por 

vinte diretores (cinco nomeados pelos países que detêm o maior número de cotas e 

os restantes eleitos entre os representantes), que elegem entre si um diretor geral. O 

FMI, em vez de um banco central mundial, se transformou numa fonte de liquidez de 

emergência com recursos limitados e numa espécie de comitê de cobrança dos 

credores internacionais (SANDRONI, 1999, p. 246). 

Nessa posição de poder exercida pelos Estados Unidos na ordem financeira e 

monetária internacional do pós-guerra ao mesmo tempo em que a situação da falta 

de liquidez encontrada pelos países desenvolvidos fez com que a política americana 

estimulasse o crescimento dos países centrais, além de decidir pela recuperação e 

desenvolvimento das economias capitalistas tanto na Europa quanto na Ásia, para 

defender o “mundo livre” da ameaça do comunismo. 

Dessa maneira foi criado o Plano Marshall pelos Estados Unidos, em 1947, 

sendo um programa de ajuda aos países europeus destruídos pela Guerra – 

abrangeu dezesseis países –, sendo lançado pelo secretário dos EUA George C. 

Marshall e executado no período 1948-1951. A quantia disponibilizada foi de US$13 

bilhões para possibilitar a reconstrução e desenvolvimento do aparelho produtivo 

europeu, que serviu de obstáculo à expansão do comunismo na região num período 

marcado pela Guerra Fria. Na Guerra Fria surgiu a ordem geopolítica bipolar que 
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dividiu o mundo em duas esferas de influência: Estados Unidos e União Soviética, 

tendo como evidência a subordinação da economia à política. 

O sistema financeiro funcionou bem, enquanto os EUA se abstiveram do uso 

de seu poder de imprimir dólares para atender apenas a seus interesses. Entretanto, 

a guerra do Vietnã e os programas de combate à pobreza dos anos de 1960 levaram 

a uma crise do dólar em meados dessa década por causa dos excedentes de 

dólares enviados para o estrangeiro, fora do controle dos EUA, e que se 

acumulavam no sistema bancário europeu. Nesse momento a ideia de Keynes de 

uma moeda global retoma em 1969, mas por ser uma ameaça à hegemonia dos 

EUA não surte efeito algum. A solução aceita para o país foi abandonar a taxa de 

câmbio fixa com base no ouro, fortalecendo a flutuação com base no dólar nos 

países das principais moedas de circulação no mundo. Com isso, inicia a 

flexibilidade e volatilidade internacional para o sistema de negociação tendo a 

moeda dólar como moeda de reserva global, permanecendo sob o controle dos EUA 

(HARVEY, 2011). 

A mais conhecida dentre as análises da crise é a do economista russo Nikolai 

D. Kondratieff6, na década de 1920, que definiu um padrão de desenvolvimento 

econômico a partir de uma série de “ondas longas” de cinquenta a sessenta anos, 

para explicar os movimentos econômicos que ocorriam e que não se conseguia dar 

explicação satisfatória para esses movimentos.  

As ondas não tinham, segundo Kondratiev, duração idêntica, pois 
oscilavam entre 47 e 60 anos, sendo a primeira a mais longa. Os 
anos em que se iniciam ou terminam as primeiras ondas podem 
variar um pouco de acordo com o autor e em geral coincidem com 
fatos políticos importantes como a revolução francesa de 1798 e as 
revoluções europeias de 1848. [...] Kondratiev estudou as condições 
econômicas para a realização das mudanças do padrão tecnológico: 
“os grandes investimentos requerem importantes somas de capital 
para empréstimos. Daí que as seguintes condições devam cumprir-
se necessariamente antes que se possa iniciar a ascensão de uma 
onda longa: 1) uma propensão à poupança; 2) oferta relativamente 
grande de capital de empréstimo a baixos juros”. Kondratiev chegou 
a teorizar que as invenções (condições para a renovação 
tecnológica) também se produzem por ondas: o par inovação 
tecnológica/condições econômicas para tanto, condicionaria a 
totalidade do desenvolvimento social. Para comprovar tais teses, 
Kondratiev elaborou longas séries estatísticas (salários, poupanças, 
preços, produção de matérias primas, ouro, comércio exterior etc.) 
nacionais e internacionais, as quais julgou suficientes para dar base 
científica à sua teoria, identificando “ondas de crescimento” nos 

                                                           
6
 Também é escrito como Kondratiev. 
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períodos 1789-1823 e 1894-1914: os intervalos corresponderiam a 
“ondas decadentes” (COGGIOLA, 2009, p. 161-163). 

 

Na análise de Mandel (1982), a explicação de Kondratieff para definir as 

ondas longas está na ideia de que o “período de refluxo” das ondas longas era 

caracterizado por severas depressões agrícolas, enquanto os aspectos típicos dos 

longos períodos de oscilação ascendente incluíam a aplicação de inúmeras 

descobertas e invenções que datavam da fase anterior, bem como uma aceleração 

da extração de ouro e grandes convulsões sociais, inclusive guerras. Tais fatores 

foram declarados efeitos e não causas, sendo explicado unicamente pelas 

flutuações a longo prazo do desenvolvimento econômico. Sua explanação era 

baseada na longevidade dos grandes investimentos, nas flutuações da atividade de 

poupança, na ociosidade do capital monetário (capital de empréstimo) e nas 

consequências da continuidade de um baixo nível de preços durante longo período. 

Kondratieff investigava os efeitos da crise apenas pela demanda, mas deveria 

também investigar sobre a taxa de lucros. Com isso ele não conseguiu explicar por 

que o poder de compra em declínio das mercadorias industriais não sufoca 

rapidamente a expansão (MANDEL, 1982). 

Para Mandel (1990), a combinação da crise clássica de superprodução com a 

mudança brusca da “onda longa” em conjunto com outras características, aprofunda 

a crise estrutural da sociedade burguesa e, mais particularmente, a crise das 

relações de produção capitalista. A credibilidade do sistema capitalista está atrelada 

em função das reincidências da recessão para garantia da melhoria de vida, do 

pleno emprego e consolidação das liberdades democráticas. Assim, 

[…] as “ondas longas com tendência à estagnação” não implicam, 
necessariamente, uma depressão permanente da produção material 
que se estenderia por 20 a 25 anos. Elas são caracterizadas por uma 
sucessão de crises de superprodução e de períodos de retomada e 
de crescimento da produção, exatamente como as “ondas longas 
com tendência expansiva”. O ciclo continua a funcionar enquanto tal, 
mas a diferença é que, no curso das “ondas longas com tendência 
expansiva”, as fases de recessão são mais curtas e menos 
profundas e as de retomada e de boom mais longas e mais 
prósperas. Ao contrário, no curso das “ondas longas com tendência à 
estagnação”, as recessões são mais longas e mais profundas 
enquanto as retomadas são mais curtas e menos expansivas, 
encontrando dificuldades para se transformar em fases de 
prosperidade propriamente ditas (MANDEL, 1990, p.222-223). 
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Ernest Mandel destacou-se como re-introdutor da teoria das ondas longas no 

marxismo a partir da suposição de que a onda longa posterior a 1945 obedecia à 

exigência de um regulador interno do sistema capitalista. Tendo como ponto de vista 

que o boom econômico do pós-guerra fundamentava-se numa onda longa expansiva 

do capitalismo, comandada por elementos superestruturais (a guerra fria e a corrida 

armamentista decorrente, geradora da revolução tecnológica), essa onda chamada 

de neocapitalismo foi definida qualitativamente diferente do capitalismo monopolista 

sendo a negação da teoria leninista do imperialismo (COGGIOLA, 2009). Com isso, 

o autor destaca que a análise da crise inicia com uma onda longa depressiva que 

distinguem: 1) a perda de produtividade industrial por causa dos problemas na 

geração de energia, materiais e altos gastos improdutivos; 2) crise na divisão 

internacional do trabalho, baseada na hegemonia dos Estados Unidos; 3) crise do 

sistema monetário internacional e 4) crise do Welfare State. 

A partir de estudos realizados numa análise marxista que acreditava que o 

ciclo fazia parte de um processo gerado pelo capitalismo o que acabaria por revelar 

contradições internas insuperáveis, pondo risco à existência do sistema econômico 

capitalista. Como Coggiola afirma: 

Marx tinha estudado os ciclos da produção capitalista, concluindo 
que as crises produzidas a cada período de sete a onze anos 
deviam-se às contradições próprias desse modo de produção, que 
geravam sobre-acumulação de capitais. A estes ciclos médios, 
Kondratiev sobrepôs as ondas longas, vinculadas a inovações 
tecnológicas em grande escala dependentes, por sua vez, do período 
de vida dos bens de capital duradouros (aproximadamente 50 anos). 
O capitalismo conheceria, assim, ciclos longos de expansão e 
contração a longo prazo, com a duração apontada (COGGIOLA, 
2009, p.162-163). 

 

Com as mudanças econômicas ocorridas a partir do final de 1960 e início de 

1970 foram geradas transformações no funcionamento do capitalismo que estavam 

marcadas com a crise estrutural, o regime de acumulação e a regulamentação social 

e política.  
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1.2.2. O processo de reestruturação produtiva e as etapas da crise de 

produção do sistema do capital 

 

No final da década de 1960 e início de 1970 houve a crise estrutural do 

sistema do capital marcada depois de um longo período de expansão no pós-guerra 

e de acomodação keynesiana em todo o mundo capitalista sendo manifestada sob a 

forma de grandes conflitos econômicos e confrontações políticas. Um dos indícios 

desse problema foi decorrente do fordismo e sua produção em massa que levou ao 

saturamento do mercado interno, impulsionando a criação de mercados de 

exportação e grande movimento das multinacionais em países com abertura às 

novas políticas de substituição das importações.  

A reestruturação produtiva ocorreu a partir dos anos de 1970 com a 

instauração do processo de transformações econômicas efetivadas mediante 

conjunto de políticas estatais que flexibilizaram as barreiras institucionais para o livre 

mercado, repensando as estruturas organizacionais e as formas de circulação dos 

produtos sobre as condições nacionais de desenvolvimento econômica e social dos 

países.  

Com as transformações ocorridas nos países capitalistas no setor econômico 

numa dimensão do macro ao microeconômico gerou-se um novo regime de 

acumulação de capital, denominado acumulação flexível. Para David Harvey (2008), 

com essa acumulação há um confronto direto com a rigidez do fordismo que se 

apoia na flexibilidade dos processos de trabalho, dos mercados de trabalho, dos 

produtos e padrões de consumo. A acumulação flexível caracteriza-se pelo 

surgimento de setores de produção inteiramente novos, novos mercados e taxas 

altamente intensificadas de inovação comercial, tecnológica e organizacional. Além 

de envolver rápidas mudanças dos padrões do desenvolvimento desigual, tanto 

entre setores como entre regiões geográficas, criando um vasto movimento no 

emprego no chamado “setor de serviços”, bem como conjuntos industriais 

completamente novos em regiões até então subdesenvolvidas ou países recém-

industrializados. 

Este período foi marcado pelo começo do problema fiscal nos Estados Unidos 

que só seria sanado à custa de uma aceleração da inflação, que começou a solapar 

o papel do dólar como moeda-reserva internacional estável. David Harvey (2008) 

destaca que com isso houve a formação do mercado do eurodólar e a contração do 
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crédito no período 1966-1967 gerando sinais prescientes da redução do poder norte-

americano de regulamentação do sistema financeiro internacional. Houve problemas 

nos investimentos de capital fixo de larga escala e de longo prazo em sistemas de 

produção em massa que impediam muito a flexibilidade de planejamento e 

presumiam crescimento estável em mercados de consumo invariantes. Tornou 

evidente a incapacidade do fordismo e do Keynesianismo de conter as contradições 

do sistema capitalista, surgindo problemas de rigidez nos mercados, na alocação e 

nos contratos de trabalho gerando ondas de protestos, greves e problemas 

trabalhistas no período de 1968-1972. 

Coggiola (2012) destaca os vários momentos da crise e suas contradições ao 

longo da história com a representação dos Estados Unidos e sua política monetária: 

A crise começou a evidenciar-se nos países desenvolvidos no final 
da década de 1960, e ficou declarada em 1971, com o calote 
internacional dado pelos EUA ao declararem que o dólar não seria 
mais conversível em ouro. A criação da reserva comum de ouro, em 
1961, já livrava os EUA de parte da responsabilidade pela 
manutenção do preço do metal a 35 dólares a onça troy. O passo 
seguinte foi a renúncia unilateral pelos EUA da obrigação de prover 
ouro aos compradores privados ao preço de 35 dólares a onça, em 
1968. Três anos depois, produziu-se a decisão de fechar o guichê do 
ouro também aos compradores oficiais (institucionais). Os EUA 
renunciaram igualmente a suas obrigações informais como país de 
moeda de reserva ao obstruir o acesso aos seus mercados de 
capital; a imposição de um aumento tarifário de 10% sobre as 
importações, em agosto de 1971, mudou as regras que governavam 
o comércio internacional (a parte exportada da produção mundial 
passara de 8,5% para 15,8%, entre 1955 e 1974). (COGGIOLA, 
2012, p.181) 

 

A política monetária marcada pelo afrouxamento foi realizada pelos Estados 

Unidos e Inglaterra nesse período que efetivou o excesso de fundos, 

consequentemente uma forte inflação foi ocasionada pelas poucas áreas produtivas 

reduzidas para investimento. Na tentativa de frear a inflação ascendente em 1973, 

que houve a crise mundial nos mercados imobiliários e severas dificuldades nas 

instituições financeiras, somaram-se a isso os efeitos da decisão da OPEP de 

aumentar os preços do petróleo e da decisão árabe de embargar as exportações de 

petróleo para o Ocidente durante a guerra árabe-israelense de 1973 (HARVEY, 

2008). Dessa maneira, houve a mudança do custo relativo dos insumos de energia e 

a busca por modos de economizar energia através da mudança tecnológica e 
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organizacional, além do problema da reciclagem dos petrodólares excedentes, 

exacerbando a já forte instabilidade dos mercados financeiros mundiais.  

Essa análise está evidenciada na análise de Coggiola sobre a crise 

entendendo que: 

A partir de 1973/74, a crise do petróleo (aumento espetacular dos 
preços) tornou evidente a existência de uma crise econômica geral, e 
lançou as bases, através dos mercados secundários da divisa 
americana, para o espetacular desenvolvimento do capital 
especulativo. Nos EUA, em 1974, a produção caiu 10,4%, a 
capacidade ociosa da indústria foi até 32% e o desemprego situou-se 
na casa dos 9%. Entre 1971 e 1975 aprofundou-se o desemprego 
em todos os países centrais, sinalizando a desaceleração da 
economia em geral. A acumulação de capital, durante mais de 20 
anos, tivera só recessões leves, como em 1960/61 e 1966/67, mas 
agora o número de desempregados passou de 10 milhões para 17 
milhões. Nas “recuperações” posteriores, essas quedas não foram 
realmente superadas (COGGIOLA, 2012, p.8). 

 

Mandel (1990) afirma que toda crise de superprodução constitui uma 

agressão massiva do capital ao trabalho assalariado, aumentando o desemprego, 

fazendo com que os trabalhadores aceitem as reduções (ou estagnações) dos 

salários reais, a aceleração dos ritmos de produção, as perdas de conquistas como 

condições de trabalho e seguridade social, a redução das proteções construídas na 

fase de prosperidade contra a pobreza e a injustiça mais flagrantes.  

Evidencia-se assim que o enfraquecimento do trabalho organizado para o 

foco da acumulação flexível exerceu forte pressão no controle do trabalho pelos 

empregadores gerando o alto desemprego estrutural para níveis sem precedentes. 

Com isso: 

O mercado de trabalho, por exemplo, passou por uma radical 
reestruturação. Diante da forte volatilidade do mercado, do aumento 
da competição e do estreitamento das margens de lucro, os patrões 
tiraram proveito do enfraquecimento do poder sindical e da grande 
quantidade de mão de obra excedente (desempregados ou 
subempregados) para impor regimes e contratos de trabalho mais 
flexíveis. [...] o propósito dessa flexibilidade é satisfazer as 
necessidades com frequência muito específicas de cada empresa. 
Mesmo para os empregados regulares, sistemas como “nove dias 
corridos” ou jornadas de trabalho que têm em média quarenta horas 
semanais ao longo do ano, mas obrigam o empregado a trabalhar 
bem mais em períodos de pico de demanda, vêm se tornando muito 
mais comuns. Mais importante do que isso é a aparente redução do 
emprego regular em favor do crescente uso do trabalho em tempo 
parcial, temporário ou subcontratado. (HARVEY, 2008, p.143). 
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O que se tem é a “ofensiva de austeridade do grande capital contra o 

assalariado”, e o resultado provável dessa ofensiva depende da interação de quatro 

fatores, analisados por Mandel (1990, p.231): 

1. as correlações de força objetivas entre as classes; 

2. o nível de organização, de combatividade e de consciência de classe 

do proletariado no momento em que se desencadeia tal ofensiva; 

3. as reações das organizações de massa do movimento operário, 

sobretudo os sindicatos, mas também  os partidos tradicionais de 

massa;  

4. as correlações de força no seio do proletariado entre os aparelhos 

burocráticos, de um lado, e, do outro, a nova vanguarda operária que 

emergiu das lutas dos dez últimos anos (com um elemento 

suplementar e a longo prazo decisivo: a força relativa de uma nova 

direção revolucionária em via de formação). 

 

As transformações na estrutura do mercado de trabalho geraram o 

enfraquecimento do poder sindical e mudanças na organização industrial. Com a 

subcontratação organizada fortaleceu-se a formação de pequenos negócios 

permitindo o ressurgimento dos sistemas mais antigos de trabalho doméstico, 

artesanal, familiar (patriarcal) e paternalista (“padrinhos”, “patronos” e até estruturas 

semelhantes à da máfia) sendo peças centrais, e não apêndices do sistema 

produtivo (HARVEY, 2008). As novas técnicas e novas formas organizacionais de 

produção geraram riscos nos negócios gerando fechamento de fábricas, 

desindustrialização e reestruturação de corporações à lógica do sistema de 

produção flexível que permitiu a aceleração do ritmo da inovação do produto ao lado 

da exploração de nichos de mercado altamente especializados e de pequena escala 

a partir do tempo de giro. 

O tempo de giro – que sempre é uma chave da lucratividade 
capitalista – foi reduzido de modo dramático pelo uso de novas 
tecnologias produtivas (automação, robôs) e de novas formas 
organizacionais (como o sistema de gerenciamento de estoques 
“just-in-time”, que corta dramaticamente a quantidade de material 
necessária para manter a produção fluindo). Mas a aceleração do 
tempo de giro na produção teria sido inútil sem a redução do tempo 
de giro do consumo [...]. A acumulação flexível foi acompanhada na 
ponta do consumo, portanto, por uma atenção muito maior às modas 
fugazes e pela mobilização de todos os artifícios de indução de 
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necessidades e de transformação cultural que isso implica (HARVEY, 
2008, p.148). 

 

No conjunto da economia mundial, o enfrentamento entre os grupos 

industriais e financeiros - até então essencialmente nacionais - foram transferidos 

para o mercado mundial, fortalecendo a internacionalização do capital. A partir disso 

cada país tentou conquistar a posição mais vantajosa em mercados mais estreitos, 

em meio a uma concorrência exacerbada. A partir de meados dos anos 1970, dois 

processos se desenvolveram paralelamente de maneira ora convergente ora, cada 

vez mais, contraditória: a valorização cada vez mais fictícia do capital através da 

especulação financeira e da reestruturação produtiva, esta destinada a aumentar o 

controle e a exploração do trabalho encontrando seu espaço nas NTIs (Novas 

Tecnologias da Informação, como a Internet) que hoje fazem parte da vida cotidiana 

(COGGIOLA, 2012). 

Edmilson Costa (2009) aponta que a crise mundial reflete um conjunto de 

contradições que o capitalismo vem acumulando desde a segunda metade da 

década de 1960, a partir da superacumulação de capitais, financeirização da riqueza 

e frenesi especulativo, expressadas com rudeza explícita em toda a vida social 

contemporânea das nações que fazem parte do processo de acumulação mundial. 

As taxas de lucro começaram a decrescer nos países centrais, especialmente nos 

Estados Unidos, em que o grande capital realizou um movimento estratégico para 

recuperar as taxas de lucro, baseado em três eixos fundamentais: 

1) Parte expressiva dos setores industriais do EUA foi deslocada para a 

Ásia, México, América Latina e América Central em busca de mão-de-

obra barata e um conjunto de outras vantagens econômicas e 

institucionais que possibilitassem ao capital operar de maneira mais 

vantajosa, de forma a elevar as taxas de lucro. O grande capital 

imaginava compensar, do ponto de vista econômico, uma possível 

fragilidade manufatureira nos Estados Unidos com as remessas de 

lucros e os preços de transferência de suas transnacionais para o 

interior dos EUA, além do controle do comércio mundial e, do ponto de 

vista político, através da maior influência norte-americana nas várias 

regiões do mundo. 
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2) Os setores mais parasitários do capital que assumiram o poder nos 

Estados Unidos e Inglaterra no final da década de 70 buscaram 

reconfigurar o mundo a partir da criação de uma nova ordem 

econômica internacional, tendo como pilares a implantação do 

monetarismo como forma de organizar a economia e o neoliberalismo 

como o gestor político do sistema socioeconômico. Sendo 

transformada em política de Estado a ideologia neoliberal: o mercado 

como regulador da economia, a desregulamentação, a liberalização 

bancária, a livre mobilidade dos capitais pelo mundo, a retirada do 

Estado da economia e uma agressiva política de transferência de bens 

do Estado para o setor privado, através das privatizações. 

3) Além dessas mudanças de fundo, o grande capital norte-americano 

realizou na década de 80 e 90 uma espécie de fuga para frente, 

buscando estruturar uma economia de serviços, baseada na criação da 

riqueza mediante o extraordinário desenvolvimento do capital fictício. O 

objetivo era desenvolver um sistema financeiro sofisticado e 

hierarquizado a partir das instituições norte-americanas, capaz de 

capturar parte da mais valia mundial, e estruturar as relações 

socioeconômicas mundiais a partir dos interesses dos Estados Unidos. 

Inovações financeiras e finanças estruturadas, endividamento 

generalizado das famílias e expansão da dívida pública, além de 

aumento dos gastos na área do complexo industrial militar, de forma a 

permitir o desenvolvimento da política guerreira norte-americana, 

especialmente após a queda da União Soviética, foram a tônica da 

estratégia nos Estados Unidos. 

 

Para Edmilson Costa (2009), essa reestruturação estratégica do grande 

capital norte-americano fragilizou de maneira acentuada a economia dos Estados 

Unidos, uma vez que essas três variáveis implementadas para resgatar as taxas de 

lucro e controlar o sistema financeiro mundial resultaram num conjunto de problemas 

estruturais que viriam a emergir dramaticamente com a crise atual, tais como: déficit 

fiscal e na balança comercial; elevação exponencial da dívida externa, da dívida das 

famílias e corporações; constituição de um sistema financeiro tão especulativo, que 

construiu as próprias bases de sua desagregação. Em outras palavras, a 
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reestruturação neoliberal cobrou um enorme preço aos Estados Unidos, tanto do 

ponto de vista econômico, quanto social e político. 

Constata-se que o resgate da perspectiva histórica torna de fundamental 

importância para entender os condicionantes gerados por grandes turbulências para 

abalar a sociedade capitalista e que gera a crise econômica mundial. Para Plínio de 

Arruda Sampaio Junior (2009) as Grandes Depressões de 1873-1896 e a de 1929-

1939 foram fundamentais para o que se tem hoje no sistema capitalista que se 

encontra imerso em uma depressão de grandes proporções. Assim, desde a 

primeira depressão o autor aponta a relação do vínculo e transformações do 

capitalismo concorrencial em capitalismo monopolista, inaugurando uma nova etapa 

histórica: o imperialismo, que ele destaca como sendo o “capitalismo em seu 

clímax”, ou seja, um padrão de desenvolvimento capitalista que amadurece as 

condições históricas para a revolução socialista. 

A partir da crise de crédito norte-americana houve a desorganização das 

relações de produção e circulação que impulsionavam a valorização do capital em 

escala global, provocando uma crise geral que atingiu todas as economias dos 

países economicamente dependentes da relação de produção da economia. Dessa 

maneira: 

As recessões de 1974/1976 e de 1980/1982 impulsionaram a “crise 
da dívida” de 1982 e a crise do crédito na década de 1980, em 
processo marcado pela crise da Bolsa de Nova York em 1987. As 
transformações globais iniciadas nos anos 1980 não se restringiram 
ao acabamento do novo sistema monetário mundial, que já tinha sido 
resolvido nos anos 1970, e sacramentado pela política monetária de 
Paul Volcker, presidente do Federal Reserve (Banco Central) dos 
EUA, durante os governos de Jimmy Carter e Ronald Reagan. O 
crescimento do PIB per capita nos EUA foi mais elevado no período 
de câmbio flutuante de 1974-1989 (2,1% ao ano) do que durante o 
período Bretton Woods de 1946-70 (2% ao ano) ou mesmo durante o 
período do “padrão ouro” de 1881-1913 (1,8% ao ano). Mas, entre 
1973 e 1993, a renda média disponível aos 20% mais pobres caiu 
quase 23%, de US$ 17.601 para US$ 13.596 anuais por família, 
estreitando o mercado para os bens de consumo de massa (bens-
salário) (COGGIOLA, 2012, p.183). 

 

Conforme Mandel7 (1983), a combinação entre ciclo industrial clássico e onda 

longa depressiva tem consequências consideráveis sobre a evolução econômica a 

                                                           
7
 Mandel destaca que as crises de 1970-1971, de 1974-1975 e de 1980-1982 não se prendeu as características 

particulares dessas crises, mas destacou sobre um aspecto essencial desta combinação de traços particulares e 

traços gerais das crises atuais, que são: a combinação entre o ciclo industrial septenal ou hexenal, e a onda longa 
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médio e longo prazo, como também no plano social e político. Essa onda longa 

depressiva caracteriza-se pela “vulgarização” das inovações tecnológicas iniciadas 

durante a onda longa expansiva precedente, isso na prática significa: 1) manutenção 

de uma taxa de crescimento anual bastante elevada da produtividade, 2) baixa e até 

desaparecimento da “renda tecnológica”, dos superlucros monopolísticos dos 

grandes trustes, incluídas as “multinacionais”, o que contribui para deprimir a taxa 

média de lucro, 3) descenso considerável da taxa média da produção, que 

permanece durante um longo tempo inferior a taxa de crescimento da produtividade. 

Como resultado têm-se o aumento do desemprego e a ofensiva de austeridade da 

burguesia que se manterão durante um longo período, independente das flutuações 

cíclicas da produção anual, gerando a dessincronização cíclica entre as crises que 

castigam os países imperialistas e a crise que castiga aos países semicoloniais e os 

países dependentes semi-industrializados. 

As crises das últimas décadas do século XX estão associadas com a crise 

estrutural do sistema do capital, entrando em contraste com as fases anteriores do 

desenvolvimento do capitalismo em que as crises enfrentadas eram mais facilmente 

superadas, portanto eram crises conjunturais do capitalismo. Mészáros, em seu livro 

O poder da ideologia, mostra que nos últimos tempos a crise é estrutural do sistema 

do capital com um todo, sendo viabilizada por forças sistêmicas hoje dominantes, 

mas crescentemente destrutivas. Assim, o sistema do capital: 

[...] é um sistema orgânico de reprodução sociometabólica, dotado de 
lógica própria e de um conjunto objetivo de imperativos, que 
subordina a si – para o melhor e para o pior, conforma as alterações 
das circunstâncias históricas – todas as áreas da atividade humana, 
desde os processos econômicos mais básicos até os domínios 
intelectuais e culturais mais mediados e sofisticados. (MÉSZÁROS, 
2004, p.16). 

 

A novidade histórica da crise, de acordo com Mészáros (2011, p.795-796), 

manifesta-se em quatro aspectos principais: (1) seu caráter é universal, em lugar de 

restrito a uma esfera particular (por exemplo, financeira ou comercial, ou afetando 

este ou aquele ramo particular de produção, aplicando-se a este e não àquele tipo 

de trabalho, com sua gama específica de habilidade e graus de produtividade etc.); 

(2) seu alcance é verdadeiramente global (no sentido mais literal e ameaçador do 

                                                                                                                                                                                     
expansiva que se estende entre 1948-1949 a 1968 (salvo nos países anglo-saxões que começou, sem dúvida, 

desde 1940). 
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termo), em lugar de limitado a um conjunto particular de países (como foram todas 

as principais crises no passado); (3) sua escala de tempo é extensa, contínua, se 

preferir, permanente, em lugar de limitada e cíclica, como foram todas as crises 

anteriores do capital; (4) em contraste com as erupções e os colapsos mais 

espetaculares e dramáticos do passado, seu modo de se desdobrar poderia ser 

chamado de rastejante, desde que acrescentemos a ressalva de que nem sequer as 

convulsões mais veementes ou violentas poderiam ser excluídas no que se refere ao 

futuro: a saber, quando a complexa maquinaria agora ativamente empenha na 

“administração da crise” e no “deslocamento” mais ou menos temporário das 

crescentes contradições perder sua energia. 

Os primeiros sintomas desta crise iniciaram-se num processo de reversão das 

expectativas nos Estados Unidos com sua economia marcada por juros negativos ou 

muito baixos por longo tempo que ampliaram a capacidade de compra da economia 

e começaram a surgir os primeiros sinais de aumento da inflação. O governo norte-

americano foi então reajustando a política de juros, que de 1% (um por cento) 

passou no período anterior, chegando a 5,25%. A combinação de desaceleração da 

economia, do aumento de juros e da queda na renda das famílias provocou um 

efeito dramático no mercado especulativo: a inadimplência começou a surgir nos 

setores dos chamados créditos subprime, foi evoluindo até se generalizar para o 

conjunto da economia, envolvendo dívidas como as de cartões de crédito, dívidas 

corporativas, entre outras. A falta de pagamento dos cartões aumentou 30% no 

primeiro semestre de 2007. Mas foi a crise do subprime, mercado muito maior, que 

acendeu a luz amarela para o conjunto do sistema especulativo: as instituições 

financeiras que compraram os pacotes lastreados nesses títulos começaram a 

perceber a possibilidade dos prejuízos (COSTA, 2009). 

Em fins de julho de 2007 amplia-se a crise financeira, tornando a conexão 

entre a crise econômica e financeira e a crise ecológica mundial em suas diferentes 

dimensões, e se prolongará “[...] porque tem como substrato uma superacumulação 

de capital físico, de capacidade de produção, que leva a uma superprodução” 

(CHESNAIS, 2011, p.187). 

A análise de Edmilson Costa (2009), em termos analíticos, aponta que a crise 

é uma crise global do sistema de acumulação mundial e representa, na 

macroestrutura, a superacumulação de capitais e a impossibilidade de valorizá-los 

na esfera produtiva, pois não se trata de falta de liquidez, de falta de crédito ou de 
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regulação, ou seja, o sistema todo está enfermo e seus fundamentos são 

questionados pelo colapso da economia. A crise para este autor é apontada como 

crises sistêmicas que se desenvolvem obedecendo a hierarquia de acontecimentos 

como segue:  

 Primeiro, surge a crise econômica: emergem de maneira abrupta todas 

as contradições do capitalismo. As principais instituições econômicas, 

antes sólidas e respeitáveis, desmoralizam-se diante da crise, ou seja, 

grandes bancos, grandes empresas, fundos de investimentos vão à 

bancarrota à medida que a crise se aprofunda. As bolsas de valores 

despencam em queda livre. O pânico se alastra entre os 

especuladores, empresas, instituições e a burguesia em geral. As 

autoridades governamentais intervêm colocando recursos públicos 

para tentar salvar a classe dominante. Torna-se mais claro o caráter de 

classe do governo. A crise se alastra para o conjunto do sistema com 

perdas econômicas e financeiras. 

 Posteriormente, a crise social: com a quebra das principais instituições 

e a incapacidade do governo em superar a crise, há um curto-circuito 

no metabolismo econômico, que trava o fluxo de recursos entre as 

várias órbitas do capital. Começa a recessão econômica, que traz 

consigo o desemprego, a queda na renda dos trabalhadores, 

rebaixamento das pensões, a ampliação da miséria e as tensões 

sociais. Nessa conjuntura, mudam radicalmente o clima psicológico 

das massas, que começam a se manifestar contra o governo. 

 Por fim, a crise política: com as manifestações de massas crescendo e 

o governo sem condições para resolver a crise, inicia-se a repressão 

aberta contra as manifestações dos trabalhadores, gerando uma grave 

crise política.  

 

O Estado está presente na realização da estrutura do sistema do capital, por 

isso a crise evidenciada do capital está entrelaçada a crise do Estado moderno em 

todas as suas formas. Ressalta-se que:  

[…] a atual crise estrutural do capital afeta em profundidade todas as 
instituições do Estado e os métodos organizacionais 
correspondestes. Junto com esta crise vem a crise política em geral, 
sob todos os seus aspectos, e não somente sob os diretamente 
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preocupados coma legitimação ideológica de qualquer sistema 
particular de Estado. […] O Estado moderno constitui a única 
estrutura corretiva compatível com os parâmetros estruturais do 
capital como modo de controle sociometabólico. Sua função é 
retificar – deve-se enfatizar mais uma vez: apenas até onde a 
necessária ação corretiva puder se ajustar aos últimos limites 
sociometabólicos do capital – (MÉSZÁROS, 2011, p.106-107). 

 

François Chesnais (2011) mostra que a crise atual não é só uma crise 

econômica e financeira, amplia-se para tornar uma crise de civilização em que os 

explorados e dominados que já estão mergulhados nela afundarão cada vez mais, 

sendo de imediato os assalariados.  

Estendendo-se por muitos anos, a crise econômica e financeira se 
tornará um dos aspectos de uma crise bem mais ampla: uma crise de 
civilização. Os explorados e dominados já estão mergulhados nela e 
afundarão cada vez mais. De imediato, os que são assalariados 
veem-se confrontados com um conjunto de medidas tomadas por 
governos e empresas cujo objetivo é não só jogar o peso da crise em 
cima deles, como usar a mudança das relações de força em proveito 
do capital que resulta do aumento do desemprego e, com isso, 
agravar ainda mais as condições da exploração (CHESNAIS, 2011, 
p.187-188). 

 

A relação do capital e trabalho levou implicações na crise do sistema, o 

capital para se reproduzir necessita dos assalariados como força de trabalho para a 

produção do excedente, base de lucro ou o mais-valor, ao mesmo tempo em que 

precisa desses assalariados como consumidores para circular a produção de 

mercadorias existentes no mercado. Torna-se a realização do ciclo do capital na 

reprodução capitalista a partir das diversas formas apresentadas, a crise 

sociometabólica do capital. 
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II CAPÍTULO 

A CONFIGURAÇÃO DO TRABALHO MULTIFACETADO E A RELAÇÃO ESTADO 

– CAPITAL – MERCADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“[…] a cínica camuflagem das condições de trabalho 
deterioradas, independentemente do modo como são 

avidamente distorcidas na santificada „flexibilidade‟, 
pode esconder as sérias implicações dessa tendência 

para o futuro da expansão e acumulação do capital” 
(MÉSZÁROS, O desafio e fardo do tempo histórico). 
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II CAPÍTULO 

A CONFIGURAÇÃO DO TRABALHO MULTIFACETADO E A RELAÇÃO ESTADO 

– CAPITAL – MERCADO 

 

 

 

 

A crise que se processa no conjunto da economia capitalista tem sido 

estrutural, profunda e intensa, modificando as relações sociais, econômicas e 

políticas dos países capitalistas. A atual crise estrutural tem como marca sua 

longevidade e duração numa onda sistêmica e estrutural do capital, em que para 

fortalecer à lógica desse sistema torna necessária a sua valorização a partir da 

produção, financeirização e mundialização do capital. Evidencia-se no processo 

tempo-espaço a mudança do período de intervenção do Estado com políticas sociais 

e econômicas do keynesianismo ao período de Estado mínimo marcado por ideias 

de cunho neoliberal8. 

O destaque das mudanças ocorre na relação capital-trabalho que processa a 

ampliação da extração de mais-valor ocasionada e evidenciada com a ampliação e 

intensificação da exploração do trabalho que impõe a corrosão do trabalho com a 

precarização e o desemprego estrutural. 

A amplitude da relação capital-trabalho traz à tona a explicativa do 

entendimento do sistema do capital e da existência da barbárie a partir da presença 

da máquina com o objetivo da ampliação da produção em massa e 

consequentemente o aumento do lucro capitalista. A relação entre trabalhador e 

máquina intensifica a precarização do trabalho e é marcada por constantes conflitos. 

Os avanços tecnológicos fortaleceram o poder do sistema global do capital 

configurado de forma desigual e combinada nas diferentes escalas, conforme as 

                                                           
8 Maria Cristina Piana (2009) destaca que Neoliberalismo surgiu no início da década de 1940 com o combate 

implacável às teses keynesianas e ao ideário do Estado de Bem-Estar, sobretudo aos direitos sociais e aos ganhos 

de produtividade da classe trabalhadora. O teórico principal do neoliberalismo Friederich Hayek expõe suas teses 

básicas que tem como postulado fundamental de que o mercado é a lei social soberana. A ele se juntam, entre 

outros, M. Friedman, e K. Popper. A adoção das teses neoliberais e a implementação econômica e político-social 

têm início, todavia, apenas no contexto da crise e do colapso do socialismo real. É uma ideologia capitalista que 

defende o ajuste dos Estados nacionais às exigências do capital transnacionalizado, portanto, contrária aos pactos 

que subordinam o capital a qualquer forma de soberania popular ou instituições de interesse público. 
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necessidades de expansão e reestruturação do mercado mundial para a reprodução 

ampliada do capital. 

 

 

 

2.1. Os Sistemas de organização do trabalho: roupagens da precarização do 

trabalho 

 

As formas de organização do trabalho dos períodos caracterizados como 

fordista e toyotista se inserem na estrutura da mundialização do capital, 

evidenciando as relações de trabalho, as rupturas e continuidades da dinâmica 

estabelecida pelo sistema do capital.  

No final do século XIX e início do século XX houve o surgimento do novo 

sistema de organização das empresas industriais, a partir do conjunto de novas 

funções da administração científica fundamentada nas ideias de Frederick Winslow 

Taylor (1856-1915).  

De acordo com Hobsbawm (2011, p.79), a tarefa principal do taylorismo era 

conseguir que os operários trabalhassem mais, a partir de três principais 

procedimentos: 1) isolando cada operário de seu grupo de trabalho e transferindo o 

controle do processo de trabalho do operário para um grupo de agentes da 

administração, que determinavam o que, como e o quanto produzir; 2) 

estabelecendo uma divisão sistemática de cada processo de produção em unidades 

componentes cronometradas (“estudo do tempo e do movimento”); 3) constituindo 

tipos de sistemas de pagamento de salários, como incentivo, para que o operário 

produzisse ainda mais. 

O sistema taylorista fortaleceu a divisão entre o trabalho intelectual e trabalho 

manual. A análise de Braverman (1980) aponta que, ao caracterizar o trabalho 

humano como atividade proposital orientada pela inteligência, dissolve-se a unidade 

de concepção e execução, ou seja, a concepção pode ainda continuar e governar a 

execução, mas a ideia concebida por uma pessoa pode ser executada por outra. 

Assim, o autor esclarece que a chave da administração científica é o princípio 

estabelecido por Taylor, em que todo possível trabalho cerebral deve ser banido da 

oficina e centrado no departamento de planejamento ou projeto. Com isso, a ideia de 
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separação da concepção e execução, torna o princípio de separação do trabalho 

mental e trabalho manual. 

A ideia desse sistema de organização estava na elevação da qualidade e 

regularização da produtividade para a maximização do lucro da empresa. No 

entanto, a relação entre as condições capitalistas de trabalho são contrastantes 

nesse processo produtivo capitalista. Na análise de Mészáros (2004), o modo 

estabelecido de controle dos operários na estrutura da empresa capitalista era do 

impacto brutal e desumano nas práticas produtivas dominantes em que as pessoas 

eram obrigadas a se submeter aos ditames do trabalho realizado como um “hábito” 

mecânico, tratando os seres humanos como animais, somente para fortalecer o 

incansável impulso do capital para o lucro. 

Coriat em seu livro “El taller y el cronometro: ensayo sobre el taylorismo, el 

fordismo y la producción en masa” remete a atenção à fábrica levada ao “estilo 

americano” que teve as mudanças de uma espécie de arcaísmo para o moderno a 

partir da entrada do cronômetro nas fábricas gerando uma revolução na história 

humana. Nessa mudança tecnológica de produção, o processo de trabalho foi 

subordinado ao controle patronal que teve na exploração dos trabalhadores baseada 

na permissividade de certos indivíduos de planejar, ordenar e usufruir da tarefa 

executada por outros. O controle patronal foi imposto durante a Revolução Industrial. 

O caráter específico do controle patronal do processo de trabalho apareceu 

nitidamente com o taylorismo nos Estados Unidos, que surgiu para submeter todo o 

processo de fabricação à autoridade indiscutível dos patrões que impuseram a nova 

modalidade de trabalho repetitivo. 

Para Marx o controle patronal nasceu com a submissão formal do proletário 

ao burguês através da formação do mercado de trabalho, da transformação da força 

de trabalho em mercadoria, da monopolização dos meios de produção e da 

concentração do poder coercitivo da sociedade em mãos dos grandes industriais. A 

tirania das máquinas que produziu mais valor a partir do aprisionamento dos 

operários ao ritmo das máquinas pelo controle capitalista. 

A partir do taylorismo em franca expansão no início do século XX foi 

estabelecida a implementação do sistema fordista de organização do trabalho que 

ampliou uma série de inovações tecnológicas e organizacionais na indústria do ramo 

automobilístico. O modelo de produção fordista foi criado por Henry Ford (1862-

1947) e iniciado nas primeiras fábricas automotivas da Ford, nos EUA, em 1920. 
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O sistema taylorista/fordista de organização expandiu-se num período 

marcado pela crise de 1929 e por duas guerras mundiais, em que os países 

capitalistas centrais tinham difundido o longo ciclo de crescimento econômico, 

fundado na produção e no consumo de massa. 

O fordismo (que pressupõe a produção e o consumo em massa) não pode ser 

visto fora do contexto do americanismo: a propagação do fordismo exigiu uma nova 

forma de organização social do processo de produção que está intimamente ligada 

com o modo de viver e de ser do conjunto dos trabalhadores. Americanismo pode 

ser entendido como um conjunto de caracterizações próprias, originadas nos 

Estados Unidos que visam à construção de um Novo Homem para um novo tipo de 

trabalho, assim o modo de viver deve ser adaptado ao modo de produzir, tendo 

como objetivo criar um novo tipo de trabalhador (GRAMSCI, 2008). 

A eliminação do desemprego em massa foi o ponto fundamental da política 

econômica dos países capitalistas para os economistas da época da crise de 1929, 

sendo que o economista britânico John Maynard Keynes (1883-1946) foi quem 

fortaleceu e gerou sua teoria afirmando que a renda dos trabalhadores com pleno 

emprego teria o mais estimulante efeito nas economias em recessão. Com isso, a 

revolução Keynesiana ficou marcada como a solução do problema econômico da 

humanidade. Keynes menosprezava a evidência sombria de uma grave crise 

econômica mundial, a sua ideia estava atrelada ao controle fiscal e monetário para a 

regulação da atividade econômica e sustentação do seu crescimento no país. 

Com a intervenção do Estado na economia foi fortalecido o padrão de 

acumulação de capital a partir do sistema de produção industrial em larga escala, 

assegurando a interdependência da ordem e do equilíbrio econômico vigente.  

David Harvey, em seu livro Condição Pós-moderna, analisa a transformação 

político-econômica do capitalismo a partir do fordismo, afirmando que Ford 

acreditava que o novo tipo de sociedade poderia ser construído simplesmente com a 

aplicação adequada ao poder corporativo para a regulamentação da economia como 

um todo. Com o propósito de aumentar a demanda efetiva, recuperar o mercado e 

restaurar a confiança da comunidade de negócios, Ford elevou os salários dos 

trabalhadores de sua empresa obrigando o aumento da produtividade, ao mesmo 

tempo em que dava o tempo de lazer suficiente aos seus trabalhadores para que 

consumissem os produtos produzidos em massa. Mas as leis coercitivas da 

competição de forma forte que forçaram Ford a demitir trabalhadores e cortar 
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salários. Sendo necessário o New Deal de Roosevelt para salvar o capitalismo 

através da intervenção do Estado, fazendo o que Ford tentara fazer sozinho. 

Para Gramsci (2001), o alto salário é uma “arma de dois gumes”, pois na 

América a racionalização do trabalho e o proibicionismo estão indubitavelmente 

ligados sendo preciso, no caso do alto salário, que o trabalhador gaste 

“racionalmente” o máximo de dinheiro para conservar, renovar e aumentar sua 

eficiência muscular-nervosa, e não para destruí-la ou danificá-la através de dois 

agentes de destruição da força de trabalho que são: álcool e a questão sexual 

(abuso e irregularidade das funções sexuais), tornando função do Estado assumir a 

responsabilidade de políticas sociais para evitar crises de moralidade e uma ampla 

crise de desemprego.  

Neste sentido, Ruy Braga (2008) mostra que Gramsci foi o pioneiro em 

observar a importância da elevação dos salários para a pacificação dos conflitos 

operários provenientes da implantação da linha de montagem tendo por base a 

redução das operações produtivas ao aspecto físico maquinal. Identifica nessa nova 

norma salarial um poderoso instrumento de estruturação do mercado determinado, 

organizado pela transferência de parte dos ganhos de produtividade para os 

salários. 

O fordismo enquanto modo de regulação, segundo Harvey (2008), tem as 

seguintes características: estabilidade nas relações de trabalho – convenções 

coletivas, o Welfare State, a legislação; relações entre bancos e firmas amenas – 

subcontratação de empresas para tarefas especializadas; controle da moeda pelo 

Banco Central e participação importante do Estado na regulação econômica. 

O regime de acumulação representou o avanço nos direitos dos trabalhadores 

a partir da atuação do Estado do bem estar-social marcado pela forma de 

regulamentação social em garantir a seguridade social – estabelecida pelo estatuto 

do salário – e a assistência social com relação à saúde, habitação, educação, 

formação profissional, lazer e direito ao trabalho. Representou também a 

desmobilização do movimento operário em sua luta contra o capital devido o Estado 

realizar o controle político, econômico e social engendrando um trabalhador aos 

moldes de uma máquina, ou mesmo no dizer, um “operário-massa”. 

Essa condição que o Estado possui de estabelecer estratégias de dominação 

de classe fortalece os interesses particulares submetidos a condição de autonomia e 

independência nas relações sociais. O Estado capitalista, segundo Harvey (2006) 
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para amparar e aplicar sua ideologia de autonomia cria seu instrumento de 

dominação a partir de interesses específicos da classe dirigente, assumindo 

contraditoriamente os interesses particulares e os da sociedade.  

Friedrich Engels no livro A Origem da Família, da Propriedade Privada e do 

Estado já afirmava que esta é a condição da existência do Estado. O Estado nasceu 

no seio do antagonismo de classe, entretanto na sua autocontradição insolúvel, há 

períodos em que aparentemente a luta de classe se equilibra e o Poder do Estado 

assume a condição aparente de independência como mediador dos conflitos. Esta 

mediação é necessária para que o Estado possa estabelecer o limite da ordem e do 

poder de controle da classe dominante sobre a classe dominada, alienando-a. 

O Estado funciona como veículo de interesses da classe dos capitalistas no 

circuito da produção, da circulação e da troca, desempenhando o papel de regulador 

da competição e da exploração do trabalho (por meio da legislação do salário 

mínimo e da quantidade máxima de horas de trabalho), além do provimento na 

infraestrutura de bens públicos na sociedade, e o envolvimento na administração de 

crises agindo contra a tendência de queda da margem de lucro. A intervenção do 

Estado torna-se necessária para fortalecer o sistema com base no interesse próprio 

da competição do interesse de classe (HARVEY, 2006). 

A produção fordista tinha como características principais: a produção em série 

e em massa, assentada em grandes estoques e voltada para o consumo em larga 

escala; a implementação da linha de montagem caracterizada pelo uso da esteira 

rolante, do trabalho mecânico, repetitivo, rígido e mão de obra numerosa. Nesse 

sentido, como analisa Geraldo Pinto (2010), o sistema taylorista foi incorporado e 

desenvolvido pelos dispositivos organizacionais e tecnológicos fordistas, na medida 

em que, as máquinas passaram a ser encarregadas do deslocamento dos materiais 

e objetos de trabalho, suprindo o trabalho humano. 

Se a “racionalização” taylorista permitia uma significativa 
intensificação do trabalho humano através do controle pela 
cronometragem dos tempos de operações parciais, no sistema 
fordista é a velocidade automática da linha de série (do objeto de 
trabalho, portanto) que impõe ao trabalhador (o sujeito do trabalho) a 
sua condição de disposição para o labor, estabelecendo, dentro de 
limites cada vez mais estreitos de tempo, a “melhor maneira” de 
trabalhar (PINTO, 2010, p.38). 

 

O trabalho no fordismo foi caracterizado pela exploração intensa do 

trabalhador para a ampliação da produção, consequentemente o aumento do lucro 
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capitalista. Essa lucratividade estabelecida pela exploração do trabalhador é o mais-

valor, tese analisada por Marx nos seus estudos e que se mostra presente na 

dialética da reprodução do capital. 

O sistema taylorista/fordista esteve acompanhado pelos altos níveis de 

rotatividade nos quadros das empresas, associado a um baixo nível de qualificação 

educacional e profissional dos trabalhadores, fortalecendo a questão da 

subjetividade do trabalhador a escolha do “operário perfeito” pela empresa. Essa 

mudança da jornada de trabalho e a condição do trabalhador à agilidade da 

máquina, como diz Marx, torna o trabalhador “apêndice da máquina”.  

Nesse sistema organizacional, o conceito de flexibilidade esteve relacionado 

na capacidade de substituição direta e rápida dos trabalhadores, sem nenhum custo 

em termos de qualidade e de produtividade para o sistema produtivo e que foi 

fortalecido até os dias de hoje. Nesse processo de produção e reprodução do 

capital, a exploração do trabalho é cada vez mais constante e somente travestida de 

outras formas e nomes que definem a precarização acentuada do trabalho. 

Para superar as difíceis condições econômicas enfrentadas após a Segunda 

Guerra Mundial surgiu o sistema de organização capitalista do trabalho desenvolvido 

na empresa japonesa Toyota Motor Company, pelo engenheiro industrial Taiichi 

Ohno. Esse sistema de organização de trabalho, chamado de toyotista, foi 

intensificado a partir de 1960. No Brasil nos anos de 1980, em um período recessivo 

da economia, as empresas utilizaram-se desse modelo como uma racionalização 

defensiva. 

O toyotismo é uma tentativa de paliar a improdutividade crescente do 
“gerenciamento científico” diante da mudança tecnológica acelerada, 
da saturação de mercados e da maior rotação do capital. Por isso, 
desenvolveu-se inicialmente na economia japonesa, a qual enfrentou 
estes obstáculos de forma mais acentuada que seus competidores 
mais industrializados (KATZ, 1995, p.36). 
 

O toyotismo foi desenvolvido num contexto do crescimento econômico lento, 

em meio a um mercado interno que visava por um lado o consumo de praticamente 

todos os tipos de bens e serviços, mostrando-se diversificado, por outro, se 

caracterizava pela pequena expansão da demanda. Assim, tinha como proposta 

produzir exatamente aquilo que era necessário e fazê-lo no tempo exatamente 

necessário, para isso utilizou-se das maiores inovações desse sistema de 

organização que foi a automação, a polivalência e a celularização que permitiram a 
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aplicação do sistema kanban. Além do regime just-in-time que significa produzir 

somente o necessário, na quantidade necessária e no período necessário, o que 

importa é o tempo de “ciclo das atividades” estabelecido em cada posto de trabalho 

de acordo com a variação da demanda do fluxo da cadeia produtiva (PINTO, 2010). 

O regime just-in-time exige não somente um fluxo perfeito de informações 
(kanban), mas também uma capacidade produtiva flexível, para a qual se 
faz necessário um controle de qualidade minucioso e uma distribuição de 
funções que permita a cada trabalhador abranger uma totalidade de metas 
em pouco tempo. Isso é satisfeito pela automação e pela polivalência. 
Finalmente, e o que se espera de fato, é importante que se tenha baixos 
custos: estes são atingidos através do controle do “estoque mínimo”, isto é, 
a gerência do mínimo de efetivos de trabalhadores e instalações físicas 
necessárias a determinada escala de produção, voltada a atender 
exatamente determinada quantidade de consumo, sem geração de 
capacidade produtiva ociosa. Daí a importância da celularização da 
produção. (PINTO, 2010, p.70-71) 

 

Além do sistema da produção just-in-time/Kanban também houve os CCQ‟s 

(Círculos de Controle de Qualidade) criados como rudimentos organizacionais para 

a elevação da produtividade e controle dos trabalhadores, como afirma Giovanni 

Alves (2000): 

O movimento dos CCQ‟s eram pequenos grupos de operários 
“voluntários”, que se reuniam, com certa periodicidade, para analisar 
e propor ideias para a melhoria do processo de trabalho. Na verdade, 
dizia-se buscar uma racionalização do trabalho, que conduzisse a 
produzir com qualidade. Procurava-se constituir, no plano discursivo, 
um operário comprometido com os objetivos do por meio dos 
modelos “participativos” de gestão da produção. […] Na verdade, sob 
condições da luta de classe nos anos 80, os CCQ‟s são instaurados 
não apenas como componentes de “modernização produtiva”, mas, 
principalmente, como um novo recurso de controle do trabalho, a 
tentativa de um novo tipo de controle de uma classe operária que se 
insurgia contra o despotismo tradicional e queria intervir com mais 
vigor no debate sobre emprego, salário e condições de trabalho 
(ALVES, 2000, p.126-127). 

 

Nessa sistematicidade, o toyotismo estabeleceu um fluxo contínuo com a 

quantidade mínima de trabalhadores com jornadas de trabalho flexíveis, aumento 

significativo de horas extras quando necessário na produção, e controle da 

qualidade e do trabalhador a partir de metas a serem cumpridas em pouco tempo. 

Na relação entre os trabalhadores e a empresa tem-se: a desestruturação das 

organizações gerenciais nacionais do taylorismo, sendo substituídas pelos 

sindicatos de empresas; sistema salarial altamente individualizado, fundamentando-

se nos círculos de qualidade por seções e agilidade da força de trabalho; sem 
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estabilidade do emprego a partir de contrato flexível vigente com base na 

competitividade dos trabalhadores e rendimentos crescentes para a empresa. 

Coriat (1994) considera que no toyotismo têm-se a arregimentação trabalhista 

do setor estável e a precariedade da mão de obra, estabelecidos a partir do 

enfraquecimento dos contratos coletivos e dos sindicatos, uma vez que o capital 

tende a uniformizar os traços mais negativos da exploração do trabalho, reforçando, 

ao mesmo tempo, desenvolvimentos desiguais no mercado mundial. 

Segundo os princípios observa-se que o trabalhador será altamente 

qualificado, polivalente, multiprofissional, porém ao invés de demonstrar a sua 

qualificação ele é sobrecarregado com mais trabalho. “O toyotismo mantém as 

formas objetivas de exploração do trabalho e amplia as formas subjetivas desta 

exploração” (NAVARRO; PADILHA, 2007, p.18). 

Essa força de trabalho flexível, polivalente, mais qualificada, deve ter várias 

preocupações e realizar diversos tipos de tarefas, como: operar e fazer a 

manutenção das máquinas, realizar o controle de qualidade, etc. Contudo, torna 

necessária uma maior participação e envolvimento dos trabalhadores, no sentido da 

total identificação de seus objetivos e interesses com os da empresa, pois do 

contrário estabelece os instrumentos de cooptação e convencimento desses 

trabalhadores para prestarem o “trabalho de qualidade” deixando evidente o alto 

nível de desemprego, tendo este exército industrial de reserva de prontidão para o 

trabalho. 

Nesse novo regime de acumulação os trabalhadores não possuem mais a 

garantia de direitos trabalhistas como: cobertura de seguro, direitos de pensão e 

aposentadoria, níveis salariais e segurança no emprego. Dessa maneira, a 

flexibilização do trabalho e a ampliação do exército industrial de reserva são 

relações recíprocas de ampliação da lógica do desenvolvimento desigual e 

combinado da relação capital-trabalho. 

O mundo do trabalho intensifica essa condição de estar no processo de 

mudança do trabalho estabelecendo as armadilhas da máquina ao trabalhador que 

repercute nas condições imprecisas de sobreviver para receber o salário pelo 

trabalho realizado. Torna-se a flexibilização como “[...] imposição do capital ao 

trabalho, fazendo com que os trabalhadores aceitem-nas com salários reais baixos e 

contratos de trabalho desregulamentados, sem garantias sociais, [...] sendo nefastas 

para o sujeito trabalhador” (SANTOS, 2010, p.110). 
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Na lógica de produtividade viabilizada pelo desmonte do sistema fordista de 

produção e da regulação do Estado, a financeirização da economia se fortalece 

gerando transformações no sistema do capital. Para Antunes (1999), o sistema do 

capital cria e recria formas de reestruturação produtiva, tendo em vista garantir a 

extração de mais-trabalho. Nesse complexo de reestruturação produtiva sob a 

mundialização do capital, Giovanni Alves (2000) analisa a disseminação do 

toyotismo no Brasil, que na realidade a ideologia prática significa neoprodutivismo, 

considerando que com a financeirização o capital procura-se valorizar sem passar 

pelo complexo de produção de mercadorias, atinge-se assim o último grau na 

fetichização das relações da propriedade capitalista, a partir do antagonismo entre 

capital e trabalho assalariado. 

[…] a financeirização não é antípoda à centralidade da produção sob 
a mundialização do capital. A autonomia do setor financeiro não pode 
ser senão relativa. O capital que se valoriza na esfera financeira 
alimenta-se da riqueza gerada pelo investimento e pela mobilização 
de uma força de trabalho com múltiplos níveis de qualificação […]. A 
natureza do toyotismo, ou da ideologia do neoprodutivismo, apesar 
de basear-se na introdução de novas tecnologias microeletrônicas na 
produção (o “trabalho morto”), sua maior preocupação ainda é 
manipular e constituir um novo tipo de exploração do trabalho vivo 
(ALVES, 2000, p.63-64). 

 

A estrutura de organização intensifica a exploração e subserviência gerando 

os problemas econômicos, políticos e sociais, como: violência urbana e rural, 

desemprego, subemprego, miséria, pobreza, fome, doenças físicas e distúrbios 

emocionais, decorrentes do processo de trabalho. Essa situação decorre da 

produção e não da esfera do consumo, por isso a crise econômica que se tem é 

uma crise de superprodução. É na produção de mercadorias que se tem a extração 

de mais-valor e consequentemente a exploração do trabalho.  

A nova precariedade do trabalho assalariado é a subproletarização tardia 

constituída pelos trabalhadores assalariados em tempo parcial, temporários ou 

subcontratados. Essa nova precariedade do trabalho é adequada à lógica da 

acumulação flexível, caracterizada por uma grande maioria de trabalhadores 

subcontratatos, terceirizados, ou melhor, trabalhadores contratados sem garantias 

trabalhistas, recebendo salários por produção e submetidos à condição subumana 

(ALVES, 2008).  
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As formas de exploração do trabalho que deveriam somente fazer parte de 

um tempo histórico, podendo ser relíquias da história (PAULO NETTO; BRAZ, 2007), 

na realidade são reatualizadas levando-nos de volta ao século XIX através de 

atividades de trabalho subumano e que teve a partir do fordismo característica mais 

sobre-humana em que os trabalhadores parecem não ser tanto uma extensão das 

máquinas, mas sim igualados a estas (BORSOI, 2011). 

A reprodução do capital conta com a precarização e destruição da força 

humana que trabalha ampliando o número de desemprego e a degradação 

crescente da relação homem e natureza que destrói o meio ambiente. Ricardo 

Antunes evidencia que: 

Trata-se, portanto, de uma aguda destrutividade, que no fundo é a 
expressão mais profunda da crise estrutural que assola a 
(des)sociabilização contemporânea: destrói-se força humana que 
trabalha; destroçam-se os direitos sociais; brutalizam-se enormes 
contingentes de homens e mulheres que vivem do trabalho; torna-se 
predatória a relação produção/natureza, criando-se uma monumental 
“sociedade do descartável”, que joga fora tudo que serviu como 
“embalagem” para as mercadorias e o seu sistema, mantendo-se, 
entretanto, o circuito reprodutivo do capital (ANTUNES, 2000, p.38). 

  

A reprodução sociometabólica do capital degrada o tempo objetivado pelo 

modo de conduzir esse processo necessário de expansão do capital que ocorre 

apenas por meio da exploração do tempo de trabalho. Subverte-se à tirania do 

imperativo do tempo reificado do capital, sem levar em conta as consequências 

(MÉSZÁROS, 2007). 

As transformações estruturais aconteceram no âmbito da produção e do 

trabalho a partir dos grandes investimentos da tecnologia nos setores industriais e 

dos novos padrões de gestão e organização do trabalho a partir do toyotismo, 

marcado pelo individualismo nas relações entre capital e trabalho, o 

enfraquecimento dos sindicatos e a fragmentação de classe a partir da 

(des)construção da classe dos trabalhadores assalariados. As perversidades da 

acumulação capitalista no processo histórico resultam nas transformações do mundo 

do trabalho. 

No espaço agrário teremos evidências dessas relações a partir das alterações 

na estrutura produtiva com a entrada da máquina no campo. A produção da cana-

de-açúcar teve esse perfil de mudanças na alteração capital-trabalho. Como marcas 

desse processo observam-se no território da cana as mazelas estabelecidas pela 
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lógica desigual e combinada do capital, em que a parte que perde é a do 

trabalhador, que para sobreviver fica subserviente ao capital, assumindo trabalhos 

precarizados ou mesmo subumanos, gerando as formas de travestimentos do 

trabalho escravo. 

Essas transformações na lógica expansiva da acumulação do capital 

evidenciam o processo contraditório decorrente do capital e do caráter multifacetado 

da morfologia do mundo do trabalho a partir da crise econômica e abertura do novo 

padrão de acumulação nos fins de 1980 e início de 1990. 

 

 

 

2.2 Do solapamento do Estado Bem Estar Social ao Estado mínimo: realidades 

no Estado brasileiro 

 

A organização econômica brasileira foi estabelecida pelo impulso para o 

desenvolvimento produtivo que sempre esteve atrelado ao setor primário da 

economia – agricultura e pecuária. Os anos de 1930 a 1980 foram marcados por 

governos que tinham projetos de industrialização para o país que combinavam a 

industrialização com forte expansão estatal e ampla internacionalização do mercado 

interno, ampliando a participação do Brasil no mercado mundial.  

As décadas de 1950 e 1960 foram de transformações efetuadas no campo 

brasileiro a partir da implementação de políticas econômicas realizadas pelo Estado 

para reforçar a acumulação industrial e expansão da reprodução do capital com a 

concentração de terras para produção de cultivos voltados para a exportação, 

através de commodities9. Nesse período o espaço agrário brasileiro foi marcado 

pelas indústrias para a exportação a partir das commodities, que teve na cana-de-

açúcar a expansão em áreas que eram ocupadas por outros produtos comerciais, 

sendo assim os que não estivessem adequados nas políticas de implementação e 

sem condições de estabelecer-se no processo capitalista eram desapropriados das 

                                                           
9
 O agronegócio compreende-se o conjunto de empresas capitalistas que direta ou indiretamente estão 

relacionadas com os processos de produção, de beneficiamento, de industrialização e de comercialização de 

produtos e subprodutos de origem agrícola, pecuária, florestal e agroextrativista, e que são comercializadas com 

maior ou menor grau de beneficiamento predominantemente na Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F). Essas 

mercadorias são denominadas, na expressão comercial, de “commodities”. Elas são cotadas em dólares, em 

função de serem produtos preferenciais para a exportação e cuja cotação de preços é regulada pelo 

comportamento comercial desses produtos em outras praças no exterior (CARVALHO, 2005, p.104). 
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terras, sendo obrigados, muitas vezes, a se proletarizar ou mesmo migrar para as 

outras regiões (SHIMADA, 2010). 

A intervenção do Estado na agricultura teve como objetivo fundamental 

regular os mercados agrícolas através dos projetos de industrialização via 

substituição de importações10 realizadas desde a década de 1930, a partir da 

transferência de recursos para o financiamento da industrialização (mesmo que 

fosse através de taxas de câmbio valorizadas) e de produzir alimentos baratos 

(através do controle de preços) para viabilizar um processo de industrialização 

dependente do pagamento de baixos salários a sua força de trabalho (DELGADO, 

2001). Segundo Conceição (2012a) o Estado desde os anos de 1930 foi 

funcionalista ao mercado com políticas conciliatórias para a garantia da livre 

circulação do capital, cristalizando a formação político-econômica brasileira a partir 

da aliança latifúndio e indústria. 

A atuação do Estado brasileiro seguiu na década de 1970 com o 

fortalecimento da industrialização diante do desenvolvimento intensivo e 

subordinado da agricultura ao capital. Período marcado pela relativa modernização 

da agricultura brasileira, na qual se modificou parte da estrutura produtiva com o 

processo de industrialização da mesma, gerado pelas medidas governamentais 

adotadas para o campo brasileiro, que tinha o apoio das empresas estrangeiras e 

nacionais. Diante disso: 

[...] o governo brasileiro incentivou a produção e exportação dos 
produtos primários, com o intuito de produzir capital para importação 
de produtos tecnológicos, insumos industriais, com intenso processo 
de acumulação capitalista. Com isso, a agricultura recebeu estímulos 
fiscais e creditícios; como consequência ficou atrelada aos mandos 
do capital industrial estrangeiro e nacional, subordinada à lógica da 
acumulação capitalista via “aliança” com o poder estatal, gerando 
uma economia prisioneira aos mandos do capital estrangeiro 
(SHIMADA, 2010, p.72). 

 

O objetivo de implantar políticas e programas direcionados para o 

desenvolvimento no campo conduziu o governo brasileiro desse período a criar uma 

série de medidas para a “modernização do campo” a partir de projetos voltados nas 

                                                           
10

 A economia brasileira foi denominada pelo chamado “modelo de industrialização por substituição de 

importações” que representou a tentativa de internalizar no país os principais setores produtivos característicos 

da industrialização nos países característicos da industrialização nos países capitalistas avançados – e com isso 

recuperar o grande atraso da economia capitalista brasileira, reduzindo as diferenças que a separavam das 

economias capitalistas industrializadas (DELGADO, 2001, p.30). 
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áreas rurais para a instalação e expansão da agroindústria, por meio do discurso do 

fortalecimento da agricultura familiar, pelo acesso a terra para agricultores sem terra, 

uma política de garantia de subsídios, assistência técnica e de crédito, direcionadas 

para a produção do mercado capitalista (CONCEIÇÃO, 2012a). 

O instrumento fundamental da política agrícola11 brasileira na década de 1970 

foi a política de crédito rural subsidiado, que tinha uma política viabilizada pela 

conjuntura de grande liquidez no mercado internacional de crédito e no sistema 

monetário doméstico, permitindo uma política creditícia expansionista. Com a 

aceleração da inflação na segunda metade da década de 1970 e com a crise da 

dívida e do balanço de pagamentos no início de 1980 houve o predomínio de uma 

política monetária contracionista, que elevou as taxas de juros internas e reduziu a 

disponibilidade de crédito na economia, tendo efeito na política agrícola que 

inviabilizou a continuidade da política de crédito rural existente nos anos de 1970 

(DELGADO, 2001). 

De acordo com Conceição (2012a), o propósito principal do Estado estava na 

neutralização das oligarquias regionais e das instalações de polos de crescimento, 

organizando o território mediante a interligação de circuitos nacionais e 

internacionais. Foram múltiplos os papéis desempenhados pelo Estado para o 

funcionamento do modelo de crescimento dependente. Com isso:  

[…] o Estado atuou como agente produtivo, com a criação, expansão 
e consolidação de um setor produtivo estatal não desprezível; como 
agente financeiro, responsável pela criação, captação e centralização 
dos créditos de longo prazo necessários à transformação da 
estrutura produtiva, tanto industrial como agrícola; como articulador 
dos capitais privados nacionais e internacionais que participaram do 
processo de industrialização, transpondo, de forma mais ou menos 
incompleta, a estrutura industrial prevalecente nos países capitalistas 
centrais […], e como formulador e executor de políticas públicas 
tanto a nível macroeconômico como setorial, que privilegiaram a 
constituição de uma economia urbano-industrial, protegendo a 
produção, subsidiando investimentos, criando mercados, mantendo 
os preços dos alimentos controlados e os salários reduzidos, 
expandindo a infraestrutura de energia e transporte etc. (DELGADO, 
2001, p.30-31, grifo nosso). 

                                                           
11

 A política agrícola visa afetar tanto o comportamento conjuntural dos agricultores e dos mercados 

agropecuários, como os fatores estruturais (tecnologia, uso da terra, infraestrutura econômica e social etc.) que 

determinam seu comportamento de longo prazo. Na economia integrada ao processo de agroindustrialização, a 

política agrícola condiciona e regulariza as relações de preços de produtos e de fatores (terra/recursos naturais, 

mão de obra, meios técnicos e financeiros de produção etc.), as condições de comercialização e de 

financiamento, os incentivos e subsídios fiscais concedidos, o padrão tecnológico adotado influencia 

decisivamente o próprio grau de integração intersetorial e de internacionalização da agricultura (DELGADO, 

2001). 
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Segundo Conceição (2012a), o Estado brasileiro promoveu a política de 

valorização e acesso a terra, que na prática significou o surgimento das formas 

desregulamentadas do trabalho a partir de projetos da estrutura de gestão social dos 

modelos de desenvolvimento local na perspectiva de inclusão na economia agrária. 

“[…] O Estado impõe um discurso velado de submissão ao capital à medida que 

favorece a crescente mobilidade do trabalho” (CONCEIÇÃO, 2012a, p.149), gerando 

a expropriação dos pequenos proprietários e a intensa mobilidade do trabalho do 

campo para a cidade, além de transformar a estrutura regional centro-periferia e 

reproduzir as desigualdades sociais em diferentes escalas. 

De acordo com Nelson Delgado (2001), a década de 1980, na economia 

brasileira, inaugurou um período de instabilidade na política macroeconômica12 em 

função da crise da dívida externa manifestada: pela impossibilidade de acesso ao 

mercado internacional de crédito combinado com a elevação da remessa de juros 

por conta do aumento das taxas internacionais, pela profunda crise institucional e 

financeira do Estado e pela aceleração vertiginosa da inflação. De acordo com 

Sérgio Leite (2001), esse período sustentou: 

[…] a instabilidade macroeconômica marcado por um aquecimento 
no intervalo 1984-1986, no qual pesou o ajuste estrutural do balanço 
de pagamentos e os efeitos do Plano Cruzado, momento que 
sucedeu à recessão que se observou em 1981-1983. Novas 
tentativas de estabilização e controle inflacionário foram 
desencadeadas entre 1987 e 1989 (Plano Bresser e Verão, 
sobretudo), desembocando na abertura comercial a partir de 
1989/1990. No caso do setor rural, em especial no primeiro 
quinquênio dos anos 80, em função das mudanças nas condições de 
financiamento da dívida externa brasileira, coube sobretudo às 
atividades agrícolas e agroindustriais a função de gerar divisas para 
o pagamento dos serviços da dívida, além de conviver com safras 
climaticamente ruins e, a partir de 1983, com uma oferta menor e 
indexada do financiamento público para o setor (LEITE, 2001, p.8). 

 

O neoliberalismo surgido no final de 1980 evidenciou alterações nos países 

periféricos nos anos de 1990, esse novo modelo econômico submete a economia 

                                                           
12

 A política macroeconômica é composta basicamente pela combinação das políticas fiscal, monetária, 

comercial e cambial. Essa política busca influenciar diretamente o nível e a composição da demanda agregada 

(consumo + investimento), a taxa de crescimento da renda nacional e do produto interno bruto, a disponibilidade 

e o custo do crédito doméstico tanto para consumo como para investimento, o saldo do orçamento 

governamental, a entrada e a saída de recursos externos, o volume de exportações e de importações e o saldo da 

balança de pagamentos, e a taxa de crescimento do nível geral de preços e o ritmo inflacionário do país 

(DELGADO, 2001, p.21-22). 
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brasileira às amarras do capital internacional. O neoliberalismo tem o centro da 

economia dominado pelo mercado, bancos e o capitalismo financeiro, tendo o 

Estado somente o papel de regulador do processo de acumulação. Desse modo: 

El neoliberalismo es, ante todo, una teoría de prácticas político-
económicas que afirma que la mejor manera de promover el 
bienestar del ser humano, consiste en no restringir el libre desarrollo 
de las capacidades y de las libertades empresariales del individuo, 
dentro de un marco institucional caracterizado por derechos de 
propiedad privada, fuertes mercados libres y libertad de comercio. El 
papel del Estado es crear y preservar el marco institucional 
apropiado para el desarrollo de estas prácticas. Por ejemplo, tiene 
que garantizar la calidad y la integridad del dinero. Igualmente, debe 
disponer las funciones y estructuras militares, defensivas, policiales y 
legales que son necesarias para asegurar los derechos de propiedad 
privada y garantizar, en caso necesario mediante el uso de la fuerza, 
el correcto funcionamiento de los mercados (HARVEY, ?, p.8). 

 

As barreiras espaciais do mercado mundial são reduzidas pela compressão 

espaço-tempo configurando a produção do ciclo do capital mais rápido que exige um 

consumo rápido para realização de todo o ciclo. Para tanto surge profundas 

mudanças tecnológicas e organizacionais na produção de bens e serviços 

(HARVEY, 2008). 

A partir do neoliberalismo, o domínio do capital financeiro se estabeleceu por 

transformações estruturais, tendo os Estados Unidos como principal interventor na 

lógica da abertura de mercado instituindo um Estado mínimo na economia. O poder 

dos Estados Unidos esteve atrelado na sua relação histórica de domínio econômico 

e financeiro em escala global.   

Nesse contexto houve a presença dos bancos internacionais para ceder 

empréstimos para os países dependentes que necessitavam participar do mercado 

internacional a partir da venda de produtos agrícolas. Para concessão de 

empréstimos são exigidos destes países que sigam o que está disposto nos 

programas das agências multilaterais como Banco Mundial e FMI ocasionando a 

exploração financeira dos países dependentes. 

O Banco Mundial desde sua formação teve o discurso da igualdade social e 

econômica a de ajuda econômica para os países periféricos com intuito de contribuir 

para o desenvolvimento. Como analisa João Márcio Pereira em seu estudo sobre o 

Banco Mundial13: 

                                                           
13

 O Banco Mundial faz parte do Grupo Banco Mundial (GBM), possuindo outras instituições. O Banco Mundial 

é a junção BIRD (Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento) e AID (Associação 
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[…] o Banco age, desde as suas origens, ainda que de diferentes 
formas, como um ator político, intelectual e financeiro, e o faz devido 
à sua condição singular de emprestador, formulador de políticas, ator 
social e produtor e/ou veiculador de ideias em matéria de 
desenvolvimento capitalista, sobre o que fazer, como fazer, quem 
deve fazer e para quem fazer (PEREIRA, 2010, p.29) 

 

Com a avalanche neoliberal e o processo de abertura política dos países 

periféricos, em particular dos países da América Latina, o discurso das principais 

forças políticas foi o de perseguir a construção de uma economia de mercado 

vibrante para isso o único caminho seria a destruição da soberania nacional em 

matéria de política econômica e o aniquilamento de todo e qualquer custo social e 

trabalhista que onerasse a rentabilidade do capital. Pereira (2010) destaca que o 

Banco Mundial desenvolveu três coordenadas estratégicas que orientaram a sua 

ação política, intelectual e financeira: a primeira consistia na consolidação e difusão 

de um modelo de aliviamento compensatório da pobreza, umbilicalmente ligado ao 

processo mais amplo de remodelagem da política social; a segunda consistia na 

mudança do papel do Estado na economia, ocorrendo na virada dos anos 1980 para 

os 1990, com o objetivo de acelerar a desregulação financeira e o ajustamento 

estrutural; a terceira consistia na redefinição da forma pela qual as reformas 

estruturais deveriam ser governadas, funcionando como elemento de ligação entre o 

aliviamento da pobreza e a remodelagem do papel do Estado. 

Essa relação entre os países na dependência financeira provocou alguns 

problemas na relação capital-trabalho, como o rebaixamento do custo do trabalho a 

partir do uso de recursos públicos para qualificar mão de obra, da criação de 

contratos de trabalho especiais, da ampliação da jornada de trabalho, além da 

redução da distribuição da renda (POCHMANN, 2001). 

Para ter a saída da estrutura de atraso econômico e do desemprego ampliado 

os governos desse período fortaleceram as mudanças nos planos: político, 

econômico e ideológico, instaurando a dominação e o controle tanto da política 

econômica para exportação, quanto da classe trabalhadora. Sendo viabilizado pela 

desregulamentação do mercado de trabalho, ao mesmo tempo em que flexibilizam 

as relações trabalhistas. 

                                                                                                                                                                                     
Internacional de Desenvolvimento). Deve-se destacar que o BIRD nasceu junto com o FMI na Conferência de 

Bretton Woods, em 1944 (PEREIRA, 2010). 
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Nesse prisma o Estado brasileiro teve sua saída instituída pela agricultura por 

ser este o setor de maior rentabilidade para a economia do país, gerando a 

ampliação do capital a partir da melhoria tecnológica visando o mercado 

internacional. Com isso, formou-se o oligopólio territorial das empresas a partir de 

ajudas financeiras internacionais, ao tempo que se teve a fragmentação da divisão 

social do trabalho. 

As políticas neoliberais foram fortalecidas a partir dos anos noventa do século 

XX tendo evidências das suas propostas com os governos brasileiros até os dias de 

hoje, Dellagnezze (2012) destaca que no Governo Fernando Collor de Melo (1990-

1992) foi sancionada a Lei nº 8031 de 12/04/1990, que dispunha sobre a dissolução 

de entidades da Administração Pública Federal, iniciando o marco regulatório do 

processo de privatização do Estado. Para o referente autor, foi a partir de 1994, com 

o Governo de Fernando Henrique Cardoso (1994-2002) que, efetivamente, o Estado 

começou a diminuir o seu tamanho na ideia do Estado mínimo, baseado no 

Programa Neoliberal, realizando ações a partir do Programa de Desestatização, com 

extinção e privatização de diversas entidades estatais, através da Lei nº 9491 de 

09/09/97, que revogou a Lei nº 8031 de 12/04/90. Dessa maneira, fortaleceu a 

aplicabilidade do Estado Neoliberal. 

A privatização norteou as políticas de abertura econômica do país, 

sintetizando as “dimensões e diretrizes” do Plano de Reforma do Aparelho do 

Estado orientadas ao mercado, e coordenado por Bresser Pereira, ministro da 

Administração e Reforma do Estado nos anos de 1995 a 1998 (MOTTA, 2009). 

Os governos de Fernando Collor de Mello e Fernando Henrique Cardoso 

foram marcados por mudanças na estrutura brasileira que evidenciavam longos 

anos de depressão e estagnação econômica e que estavam com a participação do 

capital financeiro internacional impondo regras nos países dependentes. No Brasil 

houve muitas mudanças como: privatização dos bens públicos, desregulamentação 

do trabalho, corte dos investimentos, abertura dos mercados, arrocho salarial, 

depressão do mercado interno. Mudanças exigidas pela relação com o capital 

financeiro internacional também eram necessárias para prosseguir o pagamento 

incondicional da dívida com estes países dominantes. Com isso, houve a 

dependência externa e o aumento da dívida pública do Brasil. 

Deve-se destacar o Plano Real como fortalecedor das políticas de ajustes do 

BIRD e do FMI tendo como eixo as privatizações, diferenciando dos planos de 
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estabilização criados anteriormente. Conforme Coggiola (2005), o Plano Real gerou 

várias reformas no Brasil, como: do Estado, da Previdência, universitária, quebra do 

monopólio estatal, flexibilização dos direitos trabalhistas; sem questionar os 

problemas centrais como distribuição de renda e da propriedade (reforma agrária), 

investimentos e geração de empregos. 

A influência do Banco Mundial sobre os governos acarretava o 

comprometimento do orçamento do Estado com os financiamentos dos projetos 

estabelecido pelo Banco. Com isso, as políticas de crédito propostas pelo Banco 

Mundial tinham o objetivo de favorecimento do neoliberalismo e das políticas de 

mercado, evidenciando problemas com os camponeses e pequenos proprietários de 

terra. 

Para Horácio Carvalho (2005), a influência do Banco Mundial teve maior 

impacto no governo de Fernando Henrique Cardoso que estabeleceu uma política 

agrária denominada “Novo Mundo Rural”14, iniciando a mercantilização da reforma 

agrária, com três linhas de financiamento: Cédula da Terra, Banco da Terra e 

Crédito Fundiário de Combate à Pobreza.  

A disseminação do Novo Mundo Rural integrava a agricultura familiar com o 

agronegócio asseverando que o modelo dominante do agronegócio seria a melhor 

opção também para as classes subalternas no campo, como exemplo o programa 

do Pronaf. Entretanto a realidade mostra a ampla hegemonia das grandes empresas 

capitalistas multinacionais do agronegócio no campo colocando o espaço agrário 

sob o controle direto dos interesses das corporações multinacionais e do capital 

financeiro internacional que induzem a produção agrícola no campo, estabelecendo 

a subordinação dos produtores aos interesses dos países dominantes da economia 

mundial.  

Na leitura de Horácio Carvalho (2005) esses programas de financiamento 

geraram no espaço agrário brasileiro: aumento do valor da terra e pagamento à 

vista, como forma de premiar o latifúndio; inviabilidade econômica, impossibilidade 

do pagamento dos empréstimos e endividamento dos trabalhadores rurais; aquisição 

de terras sem registro e improdutivas, portanto aptas ao programa de reforma 

                                                           
14

 A política agrária denominada “Novo Mundo Rural” estava centrada basicamente em três princípios: (1) o 

assentamento de famílias sem-terra enquanto uma política social compensatória; (2) a “estadualização” dos 

projetos de assentamento, repassando responsabilidades inerente à União para estados e municípios; (3) a 

substituição do instrumento constitucional de desapropriação pela propaganda do “mercado de terras”, o que 

significa a compra e venda negociadas da terra (CARVALHO, 2005, p.203). 
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agrária; condições precárias de sobrevivência e abandono das áreas – ao invés de 

aliviar a pobreza, a situação financeira dos participantes no programa se agravou.  

O segundo mandato de Fernando Henrique Cardoso e o primeiro mandato de 

Luiz Inácio Lula da Silva tiveram como ação em seus governos o fortalecimento do 

agronegócio que estabeleceu como estratégia a modernização técnica sem reforma 

agrária ganhando força política, ao mesmo tempo em que cresceu a exclusão. O 

fortalecimento do agronegócio converteu o campesinato em imenso setor de 

subsistência, rearticulando o poder político com o poder econômico dos grandes 

proprietários rurais, em detrimento da exclusão de grande contingente de pequenos 

produtores da terra, que se torna força de trabalho assalariada não especializada 

para o ajuste da lógica do agronegócio (DELGADO, 2010). 

Com o governo de Luiz Inácio Lula da Silva houve a continuidade e ampliação 

das políticas do Banco Mundial para o meio rural, através das linhas de 

financiamento do Crédito Fundiário seguindo a lógica da mercantilização de terras. 

Ocorreu também à política de cumprimento dos compromissos internacionais, 

continuando a lógica dependente com os países dominantes e os financiamentos 

internacionais para conter o excedente nacional a partir do superávit primário, 

continuando a desvalorização da moeda real, depreciação que desvalorizou o 

salário.  

Para uma saída da retirada da crise o governo de Luiz Inácio Lula da Silva 

estabeleceu a formação de um mercado de capitais através do favorecimento do 

capital financeiro, em especial o internacional. Assim, criou o projeto de Parcerias 

Público Privado (PPPs) para promover o investimento oferecendo garantias de 

rentabilidade ao capital e reintroduzindo as formas mais primárias da colonização 

econômica do Brasil. Continuando a lógica do Neoliberalismo dos anos 1990 da 

privatização, retirando as empresas públicas de cena à mercê de um privado aos 

mandos do capital internacional. Segundo Coggiola (2005), esta política significou: 

[…] a busca de uma saída estrutural para a crise brasileira pela via 
da formação de um mercado de capitais através do favorecimento do 
capital financeiro, em especial internacional. As chamadas PPPs 
(Parcerias Público Privado) consagram uma orientação histórica no 
sentido de promover o investimento oferecendo “garantias de 
rentabilidade” ao capital, institucionalizando o parasitismo capitalista 
e reintroduzindo as formas mais primárias da colonização econômica 
do Brasil (COGGIOLA, 2005, p. 104). 

 



96 

 

Para Dellagnezze (2012) embora o processo de privatização tenha sido 

efetivado com maior ênfase no Governo Fernando Henrique (1994-2002), observa-

se que, ainda, no Governo Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), houve a 

privatização de cerca de 2,6 mil quilômetros de rodovias federais, que foram a leilão 

em outubro de 200715. No atual Governo Dilma Roussef (iniciado em 2011), continua 

a tendência do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, do processo de privatização, 

como na realização do leilão de concessão à iniciativa privada de três aeroportos 

federais (Guarulhos e Viracopos, em São Paulo, e JK, em Brasília), vendidos por um 

total estimado de R$ 24,5 bilhões. Em 2013, houve o leilão do campo de Libra16, no 

pré-sal, o maior campo de petróleo já descoberto pela Petrobras no Brasil, em que o 

único consórcio a fazer a oferta e vencer o leilão foi o consórcio composto pela 

Anglo-holandesa Shell, a francesa Total e as estatais chinesas CNPC e CNOOC17. 

Conforme esse autor os dois últimos governos evidenciam um Estado atuante 

no desenvolvimento, acompanhando a lógica imposta numa escala mundial com a 

prerrogativa de estabilização da economia e sua funcionalidade. Para tanto se injeta 

capital sem precedentes, cortes na taxa de juros, intervenções e nacionalizações, 

política esta adotada nos países centrais e com ampliação para os periféricos. 

Segundo Dellagnezze (2012), o Brasil manteve a marcha do desenvolvimento 

político, econômico e social, ancorado no denominado Plano Real, instituído no 

Governo Itamar Franco (1992-1994), que conciliou estabilidade econômica, ajuste 

fiscal, monetário e liberdade cambial, com a implantação de programas sociais, 

como: bolsa escola, bolsa família, renda mínima, progressão do salário mínimo 

acima da inflação, programa habitacional minha casa minha vida, entre outros. Estes 

programas visam diminuir as desigualdades sociais, perfilhando a melhor 

distribuição de renda entre os indivíduos, a ascensão das Classes “C” e “D” ao 

                                                           
15

 O grande vencedor do leilão para explorar por 25 anos pedágios nas rodovias foi o Grupo Espanhol OHL. A 

OHL S.A. é um Grupo espanhol fundado há mais de 98 anos atuante no ramo de construção, concessões e 

serviços. É um dos líderes nestes setores na Espanha. Nos últimos anos, a companhia iniciou suas operações nos 

segmentos de meio ambiente, desenvolvimento e, mais recentemente, na área industrial. A OHL S.A. é uma 

sociedade anônima de capital aberto, tem as suas ações negociadas na Bolsa de Valores de Madrid, desde 1989, e 

possui presença em 25 países de 05 continentes. 

16
 UOL ECONOMIA. Grupo com Petrobras, Shell, Total e chineses vence 1º leilão do pré-sal, 21/10/2013. 

Disponível: < http://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2013/10/21/resultado-leilao-pre-sal-libra.htm >, 

acesso em: 31 out 2013. 

17
 O grupo do consórcio se dispôs a ofertar para a União 41,65% do óleo a ser produzido no local, sendo esse o 

percentual mínimo exigido. A Petrobras ficou com 40% de participação, incluindo o percentual de 30% 

obrigatório por lei. Shell e Total ficaram com 20% cada uma. As chinesas ficaram com 10% de participação cada 

uma. 

http://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2013/10/21/resultado-leilao-pre-sal-libra.htm
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mercado de consumo, a diminuição dos bolsões de miséria, de modo a constituir 

uma sociedade mais livre, mais justa, e mais solidária, buscando alcançar os índices 

de qualidade de vida dos Países centrais, alinhando-se à teoria do Estado de Bem 

Estar Social. Sendo marcado na atualidade pelo chamado neodesenvolvimentismo. 

Destaca-se na análise de Coggiola (2012) e Alexandrina Conceição (2013), 

que não se presencia o retorno do Estado keynesiano, o que se observa são 

intensos repasses de recursos financeiros para os donos do capital para livrar o 

capitalismo da bancarrota. Ressalta Coggiola (2012), que não houve: 

[...] um revival do “Estado de Bem Estar Social” nos países 
capitalistas desenvolvidos: o Estado não “expandiu”, mas avançou na 
destruição dos serviços públicos (saúde, educação etc.), 
privatizando-os, e acumulando déficits e dívida pública para 
assegurar recursos para salvar banqueiros e outros capitalistas. De 
fato, só existe um fortalecimento do estado capitalista como “último 
recurso salvador” do capitalismo. As nacionalizações capitalistas, “a 
negação do capitalismo dentro do próprio capitalismo”, são uma ação 
extrema para salvar o capital da bancarrota. A nacionalização joga a 
crise sobre os ombros do público através da dívida pública, do 
desemprego, da inflação (COGGIOLA, 2012, p.264). 

 

De acordo com Giovanni Alves (2013), o novo projeto burguês 

neodesenvolvimentista no Brasil tornou-se incapaz, por si só, de alterar 

qualitativamente, a natureza da ordem oligárquica burguesa historicamente 

consolidada no Brasil de hoje, mais do que nunca, pelo poder dos grandes grupos 

econômicos beneficiários da reorganização do capitalismo brasileiro dos últimos 

vinte anos. O neodesenvolvimentismo visa construir um novo patamar de 

acumulação de capital nas condições da crise estrutural que permita instaurar, no 

caso das periferias capitalistas pobres do sistema mundial, suportes sociais mínimos 

de existência, verdadeiros rudimentos do Estado-providência nos limites do 

orçamento público de Estados-nações, comprometidos com a reprodução dos 

grupos econômicos oligopolistas financeiros hegemônicos no plano global. 

Nesse viés, evidencia-se o poder imposto pelo Estado, mediado na lógica do 

sistema do capital tanto no campo como na cidade, podendo ser observado na 

nossa pesquisa que o processo de aprofundamento das desigualdades pelo 

agronegócio tem sido sustentado pela intervenção dos poderes das multinacionais 

apoiadas no tramite do Banco Mundial e FMI. Dependente dos mandos do capital a 

classe trabalhadora para sobreviver fortalece a lógica desigual e combinada do 

capital. 
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2.3 A cadeia produtiva do Agronegócio e a continuidade da economia 

dependente  

 

Com a reestruturação produtiva houve mudanças evidenciadas como a saída 

do ouro e entrada do dólar como principal moeda na balança comercial dos países, 

além dos choques do petróleo que também geraram pressões nos setores da 

economia ampliando ainda mais a relação de dependência entre países. Com isso o 

poder econômico foi estabelecido pelos que possuíam o padrão da industrialização 

ampliada, nessa relação os países dependentes para atingirem os padrões 

industriais e ampliarem as suas economias tiveram que tomar empréstimos 

altíssimos aos bancos financeiros internacionais, gerando o aumento da sua dívida 

externa. 

Como saída da crise financeira e pagamento da dívida externa os países 

dependentes buscaram nos produtos primários o sucesso para as negociações. No 

Brasil o modelo agroindustrial sempre esteve presente na sua estrutura econômica 

através do impulso à produção primário-exportadora. A partir da década de 1970 

ampliou-se a produção agrícola através dos regimes de acumulação da ISI 

(Industrialização por Substituição das Importações) e a expansão do mercado 

interno fortalecendo as privatizações no setor agrário a partir dos programas de 

ajuste estrutural impulsionados pelo FMI e o Banco Mundial. Período marcado 

também pela formação dos Complexos Agroindustriais (CAI‟s). 

Segundo Conceição (1991), a constituição dos CAI‟s com o processo da 

centralização de capitais por fusões de grandes grupos econômicos resultou na 

formação de empresas para a viabilização da acumulação capitalista na agricultura, 

estabelecendo a modernização da produção pela incorporação do trabalho numa 

lógica de subordinação formal e real ao capital. 

Deve-se destacar que com o intuito da expansão da agroindústria canavieira, 

o período do governo militar já implementava a criação de programas nacionais. Em 

1969, o primeiro programa instituído através do ato nº11/69 de 27/05/1969 que 

formou o Programa Nacional de Melhoramento da Cana-de-Açúcar – 

PLANALSUCAR. Em consequência da política governamental estabelecida para a 

modernização e ampliação da capacidade de produção das usinas e da implantação 

de destilarias de álcool surgiu o programa de Racionalização da Agro-Indústria 

Canavieira, através do decreto-lei nº 1.186 de 27/08/1971.  
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Com a crise do petróleo de 1973 em âmbito internacional atrelou-se ao 

surgimento do Programa Nacional do Álcool – PROÁLCOOL, propiciando como 

objetivo do programa a substituição do consumo de derivados do petróleo. 

Desse modo houve a ampliação do desenvolvimento da indústria brasileira 

que surgiram propostas da Secretaria de Tecnologia Industrial (STI) do Ministério da 

Indústria e do Comércio (MDIC) apresentadas em setembro de 1975 num relatório 

sobre “Etanol como combustível”, no qual o desenvolvimento independente de 

tecnologias de produção para a utilização de biomassa como combustível era o 

aspecto central e onde se salientava o uso da mandioca, por razões de política de 

desenvolvimento. Essa substituição de combustível por biomassa baseada em 

desenvolvimento tecnológico próprio, somente passou a ter peso político levando à 

rápida implementação do PROÁLCOOL, em novembro de 1975, “graças” ao maciço 

interesse do lobby do açúcar (BORGES et al, 1988). Dessa forma,  

[...] as propostas da STI de produção de combustível em larga escala 
a partir de biomassa não tinham nada de novo para o setor do açúcar 
na medida em que álcool de cana já tinha sido no passado misturado 
a gasolina em momentos em que os preços do açúcar estavam 
baixos no mercado internacional ou quando havia superprodução. 
Pois a adição de ata 25% de álcool é tecnicamente possível sem 
perda significativa de eficiência e sem que seja necessária uma 
mudança de tecnologia do motor do automóvel. Dessa maneira a 
mistura de etanol de cana a gasolina aumentava com regularidade 
nos anos em que o preço do açúcar se encontrava extremamente 
baixo no mercado internacional (BORGES et al, 1988, p.15). 

 

Com isso, o Programa Nacional do Álcool - PROÁLCOOL –foi instituído 

através do Decreto Nº 76.593 de 14 de novembro de 1975, pelo Presidente Ernesto 

Geisel, com o objetivo de transformação do etanol como substitutivo da gasolina. A 

expansão do Proálcool ocorreu de 1975 a 1985 com o período marcado pela 

intensificação dos investimentos na agroindústria canavieira através dos 

investimentos governamentais, via regulamentação do mercado. Desse modo, o 

mercado mundial favoreceu a produção crescente do álcool da cana. 

Nos últimos anos da década de 1980 e 1990, com a abertura à economia 

mundial e a relação do Estado mínimo na economia, o interesse do capital financeiro 

estava na propagação dos mercados financeiros e mercados de produtos ampliando 

as produções especializadas em commodities, ou seja, grandes unidades de 

produtos primários para a exportação no modelo de agronegócio. O agronegócio 

brasileiro esteve gestado no modelo realizado nos países europeus e americanos de 
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modernização da agricultura com a utilização de sementes selecionadas de alta 

capacidade e pacote tecnológico, além do controle pelas multinacionais dos 

recursos naturais e da terra gerando o controle oligopolista sobre o território 

brasileiro. Sendo prioridade na política macroeconômica do Estado enquanto 

detentor da organização e produção econômica do país aliado ao poder do mercado 

mundial. Desse modo: 

Este período marcado pela retirada do Estado da economia, além da 
competição do setor devido aos investimentos industriais, através da 
mecanização e utilização de tecnologia na agricultura, houve a 
penetração de capitais internacionais gerando a concentração de 
renda e da propriedade da terra de grandes grupos e empresas, em 
detrimento às falências dos pequenos proprietários de terra. 
Fortalecendo o crescimento da agroindústria, através de um sistema 
desigual, colocado como uma saída da pobreza a sua entrada na 
agroindústria, nessa trajetória os pequenos agricultores foram 
convencidos, através dos órgãos internacionais, a modernizarem a 
agricultura e incorporarem os insumos industriais (SHIMADA, 2010, 
p.92). 

 

O agronegócio se estabeleceu pela junção do grande capital agroindustrial, 

da grande propriedade fundiária, do capital financeiro e de crédito, priorizando o 

fortalecimento dos grandes proprietários de terra com a oligopolização do espaço 

agrícola e a dinâmica do mercado de terras. A agricultura transformada em um 

negócio de lucratividade inserida no mercado mundial promoveu a problemática da 

questão agrária com a mudança na nova estrutura produtiva capitalista, resultando 

no novo ciclo de acumulação do capital, realidade esta que tem sido comprovada na 

nossa pesquisa de campo.  

O cenário do agronegócio da cana-de-açúcar demonstra o estabelecimento 

da trama do sistema sociometabólico do capital, que tem no viés do agronegócio a 

presença de formas metamorfoseadas do trabalho do corte da cana à condição da 

precarização do trabalho para a intensificação da extração de mais-valor. 

Historicamente, o desenvolvimento do agronegócio da cana-de-açúcar no 

Brasil foi marcado pela modernização conservadora com a união dos grandes 

proprietários de terra/usineiros e o Estado para a dominação, exploração e 

subserviência dos trabalhadores canavieiros. Como afirma Shimada (2010), o 

agronegócio da cana-de-açúcar para atender ao mercado mundial prioriza: 

[…] a reprodução ampliada do capital a favor de um pequeno grupo a 
lógica perversa e contraditória do capital que deixa à margem a 
maioria da população que necessita do mínimo para a sobrevivência. 
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As políticas públicas efetivadas pelo governo que deveriam, na 
prática, levar a melhoria dos pequenos produtores, favorecem o 
latifúndio, o agronegócio e o enriquecimento da elite canavieira, ou 
seja, elas estão associadas ao projeto desenvolvimentista liberal que 
tem na defesa do agronegócio o ponto chave para ampliação de 
lucro dos donos do poder, promovendo com isso a elevada 
concentração de terras, desemprego dos trabalhadores rurais e a 
precarização do trabalho (SHIMADA, 2010, p.88). 

 

Desde o início da década de 1990, os agrocombustíveis apresentaram 

destaque na elevação dos preços e na escassez de alimentos em escala mundial, 

por conta do avanço dado a produção de insumos para a obtenção de energia, em 

específico a cana-de-açúcar, a expansão da oferta dos produtos à agricultura, 

predominando: a monocultura em larga escala, o uso intensivo de agrotóxicos, de 

fertilizantes de origem industrial, de mecanização pesada e de exploração da força 

de trabalho assalariada. 

A partir de 1990 até o início do século XXI, houve a oscilação da produção da 

cana-de-açúcar devido aos momentos de crise econômica que se seguiram com a 

sobrevalorização do dólar, crise de liquidez e endividamento do setor, destacando 

que ocorreu a redução das exportações de todo o setor do agronegócio e não 

apenas canavieiro. As transformações do complexo canavieiro estabeleceram-se 

pela redução e quebra de um grande número de usinas, fundamentalmente 

daquelas que operavam com baixa produtividade agrícola e industrial e pela 

abertura do capital do setor às empresas transnacionais e ao capital financeiro 

nacional e internacional (SHIMADA, 2010). 

O setor só volta a ter dinamismo, no ano de 2002 com a nova fase do 

Complexo Agroindustrial (CAI) Canavieiro um período de grande dinamismo de seu 

processo de crescimento, que faz lembrar o período áureo do Proálcool (1974/1983) 

com a retomada dos preços internacionais do açúcar. Os incentivos significativos do 

governo brasileiro foram destacados, a partir de 2004, devido ao crescimento da 

demanda interna do álcool com o lançamento dos veículos automotivos flex fluel, 

que funcionam com álcool e com gasolina, além do aumento da produção de cana 

no campo brasileiro que foi estabelecido pela expansão da produção de etanol para 

o mercado mundial.  

A análise desenvolvida por Shimada na sua dissertação (2010) e estudos 

realizados por vários autores sobre este tema apontaram intensas mudanças no 

espaço agrário com o aumento da produção do agronegócio, em detrimento as 
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áreas de plantio de produtos de subsistência. Isto evidencia problemas 

estabelecidos no espaço agrário a partir do interesse de alta lucratividade do capital, 

via monopolização ou territorialização no campo. 

Destaca-se com isso a criação, em 2007, do Plano de Aceleração do Governo 

– PAC – estabelecido pelo Governo Federal que estabeleceu o Programa Nacional 

de Biocombustíveis para a expansão do etanol, tendo como objetivo somente o 

abastecimento energético vinculado a interesses particulares e voltado para o 

mercado externo. Com isso, o programa procurou atender aos produtores de 

agrocombustíveis, através da ampliação de crédito e da criação de infraestrutura 

logística para transporte e escoamento da produção nas áreas de expansão do 

plantio não só de cana, como também da soja, mamona e eucalipto. 

Para expandir a produção canavieira houve a necessidade da aplicação de 

pesquisas desenvolvidas através de centros de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), 

no Brasil e no exterior, com o aval e financiamento do Estado brasileiro. Um dos 

estudos realizados no país, sobre a competitividade do Sistema Agroindustrial (SAG) 

da cana-de-açúcar e novos empreendimentos na utilização da matéria prima teve 

como objetivo demonstrar a eficiência da produção de commodities da cana-de-

açúcar. É importante destacar que, na lógica do discurso para o agronegócio, a rede 

de instituições de pesquisa, sob o trinômio: biodiversidade, biotecnologia e 

biomassa18, pressupõe a sua importância do aumento de áreas plantadas de cana 

para a geração de trabalho e renda e, consequentemente, para o desenvolvimento 

regional. 

De acordo com os dados extraídos da CONAB (Companhia Nacional de 

Abastecimento), constatou-se a ampliação da área para o cultivo da cana, no Brasil, 

ao longo dos anos de 2004 a 2013, e a produção de cana e etanol para o mercado 

mundial (Tabela 01). 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18

 Retirado do livro: O Novo Ciclo da Cana: Estudo sobre a competitividade do sistema agroindustrial da cana-

de-açúcar e prospecção de novos empreendimentos. Brasília: IELC / NC; SEBRAE, 2005. 
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TABELA 01 

Brasil: Produção do Setor Sucroalcooleiro 
2004/05 - 2012/13 

Ano-Safra 

Área de 

produção de 

cana (ha) 

Cana produzida 

(toneladas) 

Produção de 

açúcar 

(toneladas) 

Produção total 

de etanol  

(mil litros) 

2004/2005 5.625.300 415.694.500 26.621.221 15.416.664 

2005/2006 5.840300 431.413.400 26.713.539 16.997.433 

2006/2007 6.163.200 474.800.400 30.223.600 17.471.138 

2007/2008 6.963.600 495.723.279 31.279.800 22.526.824 

2008/2009 7.057.800 571.434.300 31.049.206 27.512.962 

2009/2010 7.409.600 604.513.600 34.636.900 25.866.061 

2010/2011 8.056.000 623.905.100 38.675.500 27.699.554 

2011/2012 8.362.400 560.954.900 38.271.900 23.427.171 

2012/2013 8.485.000 588.915.700 38.336.900 23.640.465 

Fonte: CONAB – Companhia Nacional de Abastecimento. Informações extraídas junto aos 
documentos de acompanhamento de safra - CONAB (de acordo com o 3º levantamento de cada 
ano/safra, exceção dos ano/safra 2011/12 e 2012/13 que estão de acordo com o 4º levantamento). 
Org. SHIMADA, S. O. 

 

O quarto levantamento da CONAB (2013) sobre a produção de cana-de-

açúcar apontou a continuidade da expansão desse cultivo com o progressivo 

aumento das áreas de cultivos em quase todo o país, embora em menor ritmo nos 

estados da Região Centro-Oeste e Sudeste. Os estados de Mato Grosso, Mato 

Grosso do Sul, São Paulo e Goiás foram os que obtiveram maior acréscimo de 

áreas na parcela de colheita para a indústria, com 15,5 mil hectares, 61,8 mil 

hectares, 49,4 mil hectares e 47,5 mil hectares, respectivamente. Este crescimento 

teve origem nas lavouras das novas plantas inauguradas, recentemente, e na 

expansão da área de unidades mais antigas. 

Conforme a CONAB (2013), a área nacional de cana-de-açúcar destinada à 

produção sucroalcooleira apresentou um crescimento de 1,5% ou 123 mil hectares 

em relação à safra 2011/12. Este aumento pode ser verificado na região Centro-Sul, 

que teve uma majoração de 2% ou 146,31 mil hectares devido à expansão 

mencionada anteriormente. Na Região Nordeste a área caiu 2,8% ou 31,3 mil 

hectares, devido à falta de renovação dos canaviais, a dificuldade de uso de 

maquinário, a topografia acidentada e a dificuldade de utilização de mão de obra. 
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A área cultivada com cana-de-açúcar colhida na safra 2012/13 e destinada à 

atividade sucroalcooleira foi de 8.485,0 mil hectares, distribuída em todos estados 

produtores conforme suas características. O estado de São Paulo foi o maior 

produtor com 52,07% (4.419,48 mil hectares), seguido por Goiás com 8,55% (725,91 

mil hectares), Minas Gerais com 8,51% (721,88 mil hectares), Paraná com 7,20% 

(610,83 mil hectares), Mato Grosso do Sul com 6,34% (542,70 mil hectares), 

Alagoas com 5,25% (445,71 mil hectares) e Pernambuco com 3,68% (312,09 mil 

hectares). Nos demais estados produtores as áreas foram menores, com 

representações abaixo de 3%. 

Na Região Nordeste, torna importante destacar que o clima castigou os 

canaviais provocando uma redução na produtividade em relação à safra anterior de 

14,2%. Os estados mais prejudicados foram: Piauí (21,2%), Paraíba (20,0%), 

Pernambuco (19,6%), Ceará (16,7%), Maranhão (13,6%), Rio Grande do Norte 

(12,2%) e Alagoas (11,65%). 

A expansão dos canaviais ocorreu em áreas das regiões Centro-Oeste e 

Norte do país, via lógica instaurada pelos programas prioritários governamentais, 

justificados por tratar-se de regiões que apresentam topografia favorável: terras 

planas, de boa qualidade e farto potencial hídrico. No entanto, a expansão rápida da 

indústria canavieira provoca enorme devastação ambiental, na medida em que o 

plantio da cana substitui a vegetação nativa. 

Essas mudanças ocorridas no espaço agrário brasileiro para a ampliação da 

produção de cana-de-açúcar permitem que se destaque a lógica que fortalece a 

escala local ao global, e vice-versa.  

Em fins de 2008, a crise da economia mundial tomou contornos dramáticos a 

partir do núcleo do capitalismo e do sistema financeiro mundial que tiveram o 

epicentro da crise marcado com a insolvência dos títulos da dívida e a queda da 

liquidez internacional possibilitando um colapso sistêmico. Os efeitos da crise foram 

sentidos nos países de diferentes maneiras e no Brasil apresentou-se na produção 

canavieira a partir dos problemas gerados no mercado financeiro por conta das 

commodities que estabeleceram os valores de acordo com o mercado de bolsas, 

necessitando atrair recursos do sistema financeiro a partir de geração de novos 

créditos para cobrir constantes dívidas, ou seja, avolumaram-se as dívidas a partir 

do capital fictício. Efetivou-se, assim, a dependência crescente do capital real em 

relação ao crédito que gerou o fechamento de muitas usinas ocasionando a 



105 

 

participação de empresas multinacionais para obtenção por aquisições e/ou fusões 

dessas usinas. 

A crise financeira mundial trouxe mudanças significativas para a 
agroindústria canavieira em relação ao padrão de expansão que se 
delineou nos anos anteriores. Diversas usinas tomaram empréstimos 
baratos em dólar, aproveitando a valorização do real, para especular 
com derivativos cambiais. Com a reversão dessa tendência e a 
valorização do dólar em relação à moeda brasileira, muitas usinas 
quebraram. O setor somou um prejuízo de mais de R$4 bilhões. As 
empresas deixaram de investir, por exemplo, na renovação de 
canaviais, tratos culturais e adubação para manter a elevação dos 
níveis de produtividade (MENDONÇA et al, 2012, p.4).  

 

De acordo com o Centro de Monitoramento dos Agrocombustíveis (2009), a 

retração da oferta de crédito desse período gerou intensa movimentação no setor 

sucroalcooleiro do Brasil com a participação de grupos internacionais que passaram 

a participar ativamente neste setor da economia para aumentar a demanda por 

etanol no mercado brasileiro. Houve a consolidação dos grupos internacionais 

capitalizados que passaram a adquirir grandes companhias nacionais, além de já 

serem responsáveis pela moagem de 20% da cana-de-açúcar produzida no país.  

Sobre a referência da consolidação dos grupos internacionais que levaram ao 

monopólio da terra e fortalecimento de grupos estrangeiros dominantes nesse 

processo capitalista, Mendonça et al (2012) destaca a atuação do grupo Cosan, que 

atualmente é a maior empresa do setor e, desde meados dos anos 2000, efetivou 

sua entrada junto ao mercado de ações da Bovespa. A captação de recursos 

estrangeiros, principalmente de fundos de investimentos, gerou uma ampliação 

exponencial dos ativos da Cosan que constituiu outras empresas subsidiárias, como 

a Cosan Açúcar e Álcool, Rumo Logística, Cosan Combustíveis e Lubrificantes 

(CCL) e Radar Propriedades Agrícolas. 

Com a inserção da petrolífera Royal Dutch Shell, a partir da constituição de 

uma joint venture com o Grupo Cosan, houve o monopólio da produção de etanol a 

partir da fusão Cosan e Shell resultando na constituição da empresa Raízen19, que 

surgiu como um dos cinco maiores grupos econômicos do país, com valor de 

mercado estimado em 20 bilhões de dólares. Esta Corporação é responsável por 

uma produção anual de 2,2 bilhões de litros de etanol e de 04 milhões de toneladas 

de açúcar (MENDONÇA et al, 2012). 

                                                           
19

 XAVIER, C .V.; PITTA, F. T.; MENDONÇA, L. M. Monopólio da produção de etanol no Brasil: a fusão 

Cosan-Shell. Rede Social de Justiça e Direitos Humanos. São Paulo, 2011. 
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Segundo estes autores entre as tradings do agronegócio que atuam no setor 

sucroenergético está a Cargill, que em 2006 adquiriu 64% da Companhia Energética 

do Vale do Sapucaí (Cevasa). Em meados de 2011, a empresa anunciou a 

constituição de uma joint venture com a Usina São João, com duas usinas em 

Goiás, uma já em operação e outra em etapa de finalização.  

A participação da Bunge no ramo canavieiro também ocorreu através de 

aquisições de empresas já formadas. Primeiramente, em 2007, a Bunge adquiriu a 

Usina Santa Juliana, localizada no Triângulo Mineiro. Em 2008, estabeleceu negócio 

para comercialização de açúcar com o grupo Tate & Lile, tornando-se uma das 

maiores exportadoras de commodity no país. Nos anos seguintes, a empresa 

manteve a estratégia de aquisições e, até 2011, passou a controlar oito usinas em 

operação e uma em etapa de finalização. Essa estrutura tem capacidade para a 

moagem de 20 milhões de toneladas de cana por safra. 

A presença do Estado no setor sucroalcooleiro aconteceu com a Petrobras 

que é também uma das principais empresas do setor sucroenergético. Por meio da 

Nova Fronteira Bioenergia, resultante da fusão entre o Grupo São Martinho e a 

Petrobras Biocombustíveis (PBio), a empresa prevê investimentos na ordem de 

R$520,7 milhões na ampliação da usina Boa Vista, localizada em Quirinópolis, em 

Goiás. O intuito é criar a maior usina produtora de etanol de cana-de-açúcar do 

mundo, com a elevação da capacidade de processamento da unidade dos atuais 03 

milhões de toneladas para 08 milhões na safra 2014/2015. Até a safra 2012/2013, 

esta usina operava de forma ociosa, tendo processado por volta de 2,4 milhões de 

toneladas, portanto 600 mil toneladas a menos do que a capacidade instalada. 

Conforme Shimada, a relação entre as empresas multinacionais e o Estado 

indica que:  

[…] a concentração do poder econômico de determinados Grupos 
continua a inserir no espaço agrário brasileiro a condição de 
domínios das oligarquias, travestidos das indústrias 
agrocombustíveis de capital internacional, fortalecendo o território da 
cana nas mãos dos empresários que dominam o setor com o aval do 
Estado, intensificando essas “alianças” com o estigma de 
“desenvolvimento brasileiro” (SHIMADA, 2010, p.105).  

 

Essa participação do Governo Federal aconteceu através do BNDES (Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) que aprovou para o ano de 2013 

a liberação de mais R$ 356,2 milhões para renovação de canaviais, por meio do 
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Programa de Apoio à Renovação e Implantação de Novos Canaviais (Prorenova). 

Neste ano de 2013, a carteira total desse Programa alcançou R$ 1,3 bilhão com o 

plantio de 305 mil hectares (245 mil hectares de renovação e 60 mil hectares de 

novos canaviais). O montante supera o observado em todo o ano de 2012, que foi 

de R$ 1,2 bilhão. A expectativa do Banco era de desembolsar pelo menos R$ 2 

bilhões em financiamentos até o fim de 2013 (RURAL BR AGRICULTURA, 2013). 

Nos últimos anos houve o surgimento de discussões em escala mundial 

através das organizações e movimentos sociais, ambientais e sindicais populares 

que criticam a expansão e a proporção que se tornou a expansão dos 

agrocombustíveis, gerando somente o lucro das grandes empresas capitalistas com 

o apoio fortalecido do Estado e organismos financeiros mundiais. Problemas como: 

as mudanças climáticas devido às emissões de carbono, como também os impactos 

do modelo de produção a partir da cana-de-açúcar, sobre áreas de preservação ou 

de produção de alimentos. Segundo Alexandrina Conceição: 

O agronegócio na sua lógica concentradora de terras, de tecnologia 
e de riquezas tem expropriado milhares de famílias e intensificado o 
desemprego no campo. Intensificando a precarização do trabalho 
através da superexploração das horas de trabalho. O modelo do 
agronegócio tem contribuído para a baixa qualidade da alimentação, 
principalmente pela expansão da monocultura com uso cada vez 
maior de agrotóxicos e recentemente na produção de alimentos 
transgênicos (CONCEIÇÃO, 2011, p.2). 

 

Horácio Carvalho (2007) afirma que a presença do capital estrangeiro tanto 

para a aquisição de terras como de usinas sucroalcooleiras estabelece a 

concentração e centralização da riqueza no poder de grupos dominantes 

capitalistas. Com isso gera vários problemas, como: aumento dos preços da terra; 

parcerias ou arrendamentos de terras, através da relação de fornecedores de cana e 

usina; expansão da plantação de cana; surgimento de novas usinas com capital 

estrangeiro; além dos impactos ambientais e sociais decorrentes da aceleração do 

agronegócio. 

O boom do etanol no mundo confrontou-se com as desigualdades existentes 

no setor sucroalcooleiro, por um lado com altos investimentos de grupos nacionais e 

internacionais que garantem o desenvolvimento de tecnologia de ponta, por outro, o 

avanço da monocultura que gera danos ambientais, sociais e econômicos, além de 

milhares de trabalhadores que continuam submetidos à superexploração laboral. 
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O corte da cana-de-açúcar configura-se exatamente a subproletarização no 

mundo do trabalho, caracterizado pelo trabalho manual e de pouca ou nenhuma 

especialização, que baseia sua oferta de acordo com a resistência física dos 

trabalhadores para a safra. Sob as intempéries do capital, os trabalhadores 

sobrevivem às constantes mutações no trabalho precarizado do corte da cana.  

O Estado se estabelece no discurso e ações que garantem o fortalecimento 

da relação Estado – capital – trabalho e sua inter-relação, ampliando a geração de 

renda e trabalho; com o agronegócio tem-se a lógica do fetiche do mercado, a 

expropriação, o controle da terra e do trabalho precarizado. Assim, o trabalho torna-

se o ponto fundamental de fortalecer a ação do sistema do capital a partir da divisão 

hierárquica que estabelece a sua continua dependência. 
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III CAPÍTULO 

OS DILEMAS DO CAPITAL NA CONFIGURAÇÃO DO TRABALHADOR 

CANAVIEIRO AOS MOLDES EXPLORATÓRIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[…] o trabalhador pertence ao capital ainda antes de 
vender-se ao capitalista. Sua servidão econômica é a 

um só tempo mediada e escondida pela renovação 
periódica de sua venda de si mesmo, pela mudança 

de seus patrões individuais e pela oscilação do preço 
de mercado do trabalho. Assim, o processo capitalista 
de produção […] produz e reproduz a própria relação 

capitalista: de um lado, o capitalista, do outro, o 
trabalhador assalariado” (MARX, O capital). 
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III CAPÍTULO 

OS DILEMAS DO CAPITAL NA CONFIGURAÇÃO DO TRABALHADOR 

CANAVIEIRO AOS MOLDES EXPLORATÓRIOS 

 

 

 

 

Os trabalhadores do corte da cana sempre estiveram marcados por uma 

relação de exploração e subserviência com os donos de terra, necessitando 

trabalhar para manter o seu sustento e de sua família, se submetendo a trabalhos 

precários. Como foi evidenciado nas afirmativas de Shimada (2010), a relação entre 

os cortadores de cana e os patrões/usineiros está na mesma lógica da relação 

Senhor e Escravo da formação brasileira. 

Notando-se que a história marcada pela degradação e precarização do 

trabalho continuou com a reestruturação do processo produtivo fortalecendo-se na 

crise estrutural, com marcas constantes da precarização do trabalho que os 

trabalhadores canavieiros sofreram e sofrem diariamente no corte da cana, a partir 

das mudanças nas formas de trabalho e relações trabalhistas. 

Para explicar a realidade dos trabalhadores do corte da cana na lógica do 

capital, torna-se necessário destacar o campo, as mobilizações e resistência dessa 

classe trabalhadora na luta contra o capital, tendo a lógica perversa mascarada pela 

ideia de pleno emprego realizado com a carteira de trabalho, mas a mesma é 

assinada por produção evidenciando a precarização e barbárie da relação capital e 

trabalho. 

 

 

 

3.1 Exploração e dominação nos canaviais: marcas históricas de um passado 

sempre presente 

 

A produção da cana-de-açúcar no Brasil estabeleceu o latifúndio como 

importante fortalecedor da dominação de terras desde o período colonial com as 

plantations canavieiras concentradas pelo Senhor de engenho que fortaleceram o 

poder concentrador da Colônia Portuguesa.  
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A principal base econômica e social em que teve o predomínio do trabalho 

escravo, de superexploração, subordinado ao capital se estabeleceu num caráter de 

acumulação primitiva da economia colonial, tornando a maneira mais rentável para a 

fixação capitalista. O próprio capital engendra e reproduz as formas de exploração 

do trabalho e da terra na continuidade de fortalecer as relações de produção desde 

a economia colonial às transformações para o trabalho assalariado. 

O colonato e a morada constituíam formas de imobilização da força de 

trabalho em que o proprietário de terra controlava os trabalhadores para 

disponibilidade plena nos momentos de pico produtivo, como também para os custos 

de reprodução da mão de obra naqueles períodos de diminuição das atividades 

agrícolas. A adoção extensiva desses sistemas, por volta de toda a primeira metade 

do século XX, se sustentava na modalidade de exploração da força de trabalho, 

sendo subordinados seja econômica, social e politicamente aos proprietários de 

terra e, assim, mantinham relação de dependência pessoal constitutiva dessa 

modalidade de uso da força de trabalho (NEVES, 2008). Nessa condição: 

O colonato e a morada eram relações de trabalho e produção que 
sustentavam as fazendas destinadas ao cultivo de produtos que 
pressupunham beneficiamento e estavam dirigidos ao mercado 
externo. […] As relações de colonato e morada são representadas 
pelos trabalhadores por um princípio integrador básico, qual seja: a 
relação de troca que os subordinava ao fazendeiro. A subordinação 
era contraditoriamente asseguradora de certas alternativas de 
autonomia, em geral, no caso dos colonos, construída pela venda, 
em tese, a qualquer comerciante, dos produtos sobre os quais 
tinham controle pleno. Todavia, a vinculação a um fazendeiro era 
asseguradora de crédito porque afiançadora da adequabilidade à 
reprodução da posição social e do éthos correspondente (NEVES, 
2008, p.142-143). 

 

Com a introdução de lavouras mercantis, houve o processo de expulsão da 

terra e expropriação das condições de trabalho. Dessa maneira, os grandes 

proprietários deixaram de proporcionar áreas de cultivo a seus moradores, passando 

a expulsar de forma sistemática os que resistiam às novas imposições para a 

realização de serviços diários nas plantações da fazenda. O assalariamento da mão 

de obra agrícola pressupunha novas formas de imobilização da força de trabalho, 

uma vez que as relações não eram reguladas pela legislação agrária e trabalhista 

(O‟DWYER, 2008). 

Nesse período, as mudanças estabelecidas pelos donos de terras e os 

trabalhadores geraram de imediato a reação das oligarquias rurais que 
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providenciaram a expulsão em massa dos trabalhadores rurais residentes no imóvel 

e a substituição dos cultivos de alimentos para as pastagens extensivas, sendo a 

forma tradicional de controle da terra com pouca mão de obra, como também a 

substituição da agricultura pela pecuária.  

A expropriação dos trabalhadores intensificou o poder dos latifundiários e a 

proletarização desses trabalhadores na relação capital-trabalho, tornando-se 

exército de reserva com força de trabalho barata. Desse modo, surgiram os 

trabalhadores volantes, conhecidos como boias-frias ou clandestinos, que 

intensificaram sua presença principalmente nos cultivos de cana-de-açúcar. Como 

destaca Ademar Romeiro: 

[…] uma parte dos trabalhadores assim expulsos vão se transformar, 
como se sabe, em trabalhadores volantes (“boias-frias”), aos quais 
serão negadas quaisquer garantias trabalhistas, assistência médica 
et., além de perceberem salários miseráveis. Outra parte migrará 
para as cidades por falta de oportunidades de trabalho no campo, 
pois a esse processo de expulsão se seguiu um processo acelerado 
de mecanização e quimificação poupadores de trabalho. As causas 
deste processo de modernização poupador de trabalho, por sua vez, 
se prendem a uma conjunção de interesses dos grandes 
proprietários e da indústria de insumos e equipamentos agrícolas que 
acabara de se instalar no país durante o Plano de Metas. […] Com a 
expulsão da mão de obra residente, o fazendeiro passa a ter 
interesse em reduzir ao máximo sua dependência com relação ao 
trabalho “boia-fria”, o qual será empregado fundamentalmente nas 
operações agrícolas difíceis de mecanizar, como a colheita de certas 
culturas (ROMEIRO, 2013, p.145-146). 

 

Segundo Sigaud (1979), a relação de oposição entre morador e senhores de 

engenho, na zona canavieira nordestina, cedeu lugar a um conjunto de oposições 

sociais como pode observar na figura do senhor de engenho, destituída de seus 

atributos anteriores, passou a ter, diante dela, não mais um somatório de moradores 

individualizados, mas uma força de trabalho segmentada, a partir dos fichados, que 

tendeu a coincidir com os trabalhadores ainda residentes nas propriedades, e os 

clandestinos, que correspondiam tendencialmente aos trabalhadores expulsos e que 

foram residir nas pontas de rua das cidades e povoados.  

Essas novas oposições (proprietário-fichado, proprietário-clandestino e 

fichado-clandestino) não são fechadas nem espacialmente circunscritas, como era a 

relação morador e senhor de engenho. Ao contrário, supõem-se mutuamente e 

supõem outras relações, como a presença da figura do empreiteiro (arregimentador 

de mão de obra) que se torna o mediador entre trabalhadores clandestinos e 
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proprietários. Além do antigo morador, que com o rompimento do contrato que 

estabelecia com o senhor de engenho, teve apenas a venda de sua força de 

trabalho ao dono de engenho (SIGAUD, 1979; PALMEIRA, 1989). 

Conforme José Sérgio Lopes (2011), o recrutamento desses trabalhadores, 

intermediado pelos empreiteiros, tirava dos proprietários de terra a responsabilidade 

de contratos verbais e temporários, burlando as leis sociais trabalhistas. Os 

trabalhadores do corte da cana teriam as formas de trabalho estabelecidas por 

produção, sendo acompanhadas de roubos na mensuração do produto e no 

estabelecimento de metas mínimas de produção que sugavam a força física dos 

trabalhadores e isso estará marcado até os dias de hoje. 

No espaço canavieiro, o poder do capital sempre esteve engendrado na força 

de trabalho contratada de acordo com os períodos de safra, a partir das exigências 

da reprodução do capital. Octávio Ianni (1984) assegura que o surgimento do boia-

fria, pau de arara ou volante ocorreu no desenvolvimento do capital agroindustrial, 

sob o qual a força de trabalho adquiriu a sua forma mais acabada de força produtora 

de mais-valia. Em todos os momentos das relações de produção estavam 

rigorosamente organizados segundo as exigências da reprodução do capital, 

evidenciando a desigualdade existente na relação entre trabalhadores e usineiros. 

Desse modo, romperam-se todas as amarras que prendiam os trabalhadores 

aos patrões donos das terras, surgindo o trabalhador que não pertence a nenhum 

patrão específico, mas que está sim à mercê da classe capitalista. Conforme Maria 

Aparecida Silva (1999) esta indiferenciação quanto ao pertencimento individual a 

este ou àquele patrão não atinge a totalidade das relações sociais, pois: 

Na verdade, produz-se uma dialética de diferenciação-
indiferenciação, que mascara as relações de exploração, nos seus 
diversos níveis. O mercado de trabalho é diferenciado em termos das 
categorias sociais, étnico-raciais e das diferenças entre os sexos. No 
que tange aos trabalhadores “boias-frias”, além da diferenciação 
sexual, há outras relativas aos aspectos valorativos, [como] o “bom” 
trabalhador cuja qualificação não passa apenas pelo maior dispêndio 
de força, energia (“bom” cortador de cana) (SILVA, Maria, 1999, 
p.84). 

 

Na década de 1960, intensificou-se o processo de industrialização no Brasil 

com a instalação de fábricas, máquinas e insumos agrícolas. A criação do Sistema 

Nacional de Crédito Rural (SNCR), a partir de 1965, fortaleceu a política de 

concessão de créditos subsidiados à agricultura a partir da articulação entre 
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crescimento econômico e modernização do campo, gerando a intensificação de 

mudanças na base técnica de produção agrícola e nas relações de trabalho, com 

predomínio de assalariamento da força de trabalho (ALVES, 1991). 

A ampla modernização que passou a ser submetido o setor canavieiro, a 

partir dos anos 1980, estendendo-se praticamente a todas as fases do processo 

produtivo que estavam inseridos na reestruturação, com as novas tecnologias 

inseridas, exigiu a presença de um quadro minimamente qualificado, capacitado a 

realizar um conjunto mais significativo de atividades diversificadas para trabalhar nos 

maquinários da indústria para a parte da produção do açúcar e do álcool.  

Os anos de 1990 ficaram marcados pela abertura econômica ao capital 

financeiro nacional e internacional e abertura do setor agrícola às empresas 

transnacionais levando a difusão do agronegócio da cana-de-açúcar, mas com 

períodos de oscilação devido às crises econômicas já analisadas nos capítulos 

anteriores. A partir dos anos de 2000, houve a produção dos agrocombustíveis, em 

específico o etanol, gerando o interesse do capital financeiro nas produções 

especializadas em commodities, levando o agronegócio brasileiro para uma posição 

de destaque no mercado mundial.  

Nesse intuito, em meados dos anos de 2000 houve, no estado de Sergipe, 

essa ampliação da produção agrícola para a plantação do monocultivo da cana-de-

açúcar destinada à produção do etanol e, assim, se estabeleceu no cenário nacional 

a partir dessa cadeia produtiva. Dessa forma, antigos latifundiários se fortaleceram 

para ampliação das usinas mediante recursos provenientes de incentivos fiscais e 

participação em programas de desenvolvimento econômico realizados pelo Estado. 

Com isso, 

[…] a participação de grandes empresários de Sergipe que são 
donos de usina, os mesmos que fizeram parte das oligarquias 
sergipanas constatando a lógica permissiva da dominação do 
latifúndio no espaço agrário que fortalece o enriquecimento 
exacerbado do grupo que domina o poder econômico e político do 
Estado (SHIMADA, 2010, p.132).  

 

No estado de Sergipe, o beneficiamento dado às usinas canavieiras pelo 

Governo Estadual foi realizado através do Programa de Desenvolvimento Industrial 

– PSDI – que concedeu incentivos fiscais ao empreendimento e apoio na área de 

infraestrutura. Nessa forte demanda pelo álcool combustível, os incentivos fiscais 

concedidos têm prazo de 15 anos pelo governo do Estado, em que a produção de 
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álcool – anidro e hidratado – estará isenta da cobrança de ICMS (Imposto sobre 

Circulação de Mercadorias e Serviços).  

As políticas públicas de incentivo realizadas, no estado de Sergipe, geraram 

nova reestruturação nas usinas sucroalcooleiras já existentes no estado, que eram 

as usinas: Junco Novo, Usina Termoelétrica Iolando Leite e a Usina Pinheiro e 

ampliação de novas usinas a partir de grupos capitalistas fortalecidos e que tiveram 

ajuda do governo estadual, a partir da redução de 90% no recolhimento do ICMS e 

de bancos financiadores para ampliação das usinas: Agroindustrial Campo Lindo20 e 

Usina Taquari21.  

A usina Companhia Brasileira de Açúcar e Álcool – CBAA – com unidade 

produtiva no município de Japoatã faz parte do Grupo J. Pessoa, tradicional usineiro 

José Pessoa Queiroz Bisneto. Esta companhia mantinha cinco unidades de 

produção de açúcar e álcool no país: em Japoatã (SE), em Campos dos Goytacazes 

(RJ), em Icém (SP) e duas no Mato Grosso do Sul – nos municípios de Brasilândia 

(MS) e Sidrolândia (MS). As unidades do grupo faziam parte do Compromisso 

Nacional para Aperfeiçoar as Condições de Trabalho na Cana-de-Açúcar, articulado 

pelo governo federal junto com entidades de usineiros e representantes sindicais, 

propondo medidas voluntárias para tentar melhorar a vida de cortadores.  

Entre os anos de 2007 a 2009, houve presença de flagrantes de trabalho no 

corte da cana em condição análoga à escravidão, as denúncias ocorreram em área 

economicamente explorada pela Agrisul Agrícola – esta que faz parte da companhia. 

Ao todo, 1.468 pessoas22 foram libertadas de canaviais vinculados à empresa em 

                                                           
20

 Agroindustrial Campo Lindo Ltda. com apoio do governo do Estado, através de incentivos concedidos pelo 

Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial (PSDI) faz parte do empresário Carlos Alberto Vasconcelos, 

ex-diretor do grupo G Barbosa, e tem a firme pretensão de tornar-se referência na geração de bionergia para o 

Brasil. O empreendimento terá capacidade de moagem de 1,2 milhão de toneladas de cana por safra. Com um 

total de investimento aproximado em R$ 150 milhões, dos quais cerca de 80% financiados pelo Banco do 

Nordeste do Brasil (BNB), a usina vai gerar mais de 1.380 empregos diretos na região na produção diária de 600 

mil litros de álcool e de 30 MWh de energia (JUSBRASIL, 2008). 
21

 A usina construída pelo Grupo Samam no povoado Miranda, município de Capela, e inaugurada em 22 de 

outubro de 2008, empregou nada menos que 500 pessoas somente em 2008. Hoje, o empreendimento funciona 

com 1.066 funcionários, sendo que parte dessas contratações foi feita para o plantio da cana e a construção da 

unidade nos dois anos anteriores. Cerca de R$ 68 milhões foram investidos no novo negócio, que contou com o 

apoio do Banco do Estado de Sergipe (Banese). A usina é responsável pela produção de 25 milhões de litros de 

etanol e a partir deste ano começará a fabricar também um milhão de litros de aguardente. Quando estiver no seu 

ápice de funcionamento, em 2012, ela terá capacidade para produzir cerca de 40 milhões de litros de álcool e 

quatro milhões de litros de aguardente (ASN, 2009a). 
22

 A divisão do total dos trabalhadores encontrados em condição análoga à escravidão pelos 712 dias que 

compõem os dois anos correntes (de 12 de novembro de 2007 a 11 do mesmo mês de 2009) revela que no 

período entre a primeira e a última operação, houve em média de mais de duas libertações por dia nas frentes de 

trabalho de empreendimentos sucroalcooleiros diretamente relacionados à Agrisul Agrícola. 
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diferentes estados do país: Mato Grosso do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro 

(REPORTER BRASIL, 2010). Por conta disso, foi expedido, em 2010, um Plano de 

recuperação judicial da CBAA, que se responsabilizava em cumprir suas dívidas 

trabalhistas junto aos credores (CONSULTOR JURÍDICO, 2012). Mas, devido ao 

não cumprimento do Plano, o Tribunal de Justiça de São Paulo determinou o 

fechamento da Companhia, em novembro de 2012 (pedido apresentado pelos 

credores Agrícola Santa Olga e William Pretyman), com isso os representantes do 

Grupo J. Pessoa entraram com mandato de segurança em dezembro do mesmo ano 

para invalidar o pedido de falência, conseguindo da justiça a suspensão provisória 

(DIARIO WEB, 2012). Em outubro de 2013, o Tribunal de Justiça de São Paulo 

manteve a falência da Companhia CBAA (VALOR ECONÔMICO, 2013). 

Por conta dos problemas administrativos da empresa, a usina da CBAA com 

filial em Japoatã-Sergipe deixou de funcionar. Assim, desde 2012, as safras de 

cana-de-açúcar de Sergipe estão sendo realizadas somente por 5 (cinco) usinas em 

funcionamento que produzem açúcar e álcool (Quadro 01). 
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QUADRO 01 

Sergipe – Usinas Sucroalcooleiras – 2013 

USINA 

NOME FANTASIA 
RAZÃO SOCIAL LOCALIDADE 

PRODUÇÃO 
SAFRA 

2012/2013 

Campo Lindo 
Agro Industrial 
Campo Lindo Ltda. 

Nossa Sra das 
Dores 

Álcool 

Junco Novo Junco Novo Ltda. Capela Álcool 

Pinheiro 
Usina São José do 
Pinheiro Ltda. 

Laranjeiras Mista  

Taquari 
Agro Industrial 
Capela Ltda. 

Capela Mista23  

UTE – Iolando 
Leite24 

Usina Termo Elétrica 
Iolando Leite Ltda. 

Capela Álcool  

Fonte: MAPA – Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (2013). 
Org.: SHIMADA, S. de O., 2014. 

 

Os donos de usina possuem grandes propriedades de terra no estado de 

Sergipe para produção do monocultivo, mas também compram as safras de cana 

dos fornecedores que são grandes proprietários de terra da região da Cotinguiba 

que se expandiu, nos últimos anos, para outros municípios. Os fornecedores das 

usinas fazem a plantação e o corte da cana, tendo trabalhadores de carteira 

assinada para essa finalidade, vendendo a produção para as usinas, são 

proprietários de terras participantes da Associação dos Plantadores de Cana de 

Sergipe - ASPLAN. 

Em Sergipe, também, há a presença do arrendamento das terras para as 

usinas sendo realizado por grandes e pequenos proprietários, mas que terá um 

diferencial na lucratividade evidenciada pela própria lógica do sistema capitalista.  

                                                           
23

 A usina de açúcar é a quarta unidade do complexo industrial Taquari (inaugurada em 2012), que já contava 

com usinas de produção de etanol, aguardente e bioenergia, esta última inaugurada em 2010 e que abastece a 

cidade de Carmópolis. O novo investimento resultou na geração de 120 novos empregos, totalizando junto às 

demais unidades 3.000 vagas empregatícias geradas pela Taquari: 2.600 vagas no campo e 400 nas plantas 

industriais, todas com carteira assinada (INFONET, 2012). 
24

 Em pesquisa de campo (2011-2013) observou-se que esta usina é conhecida como Destilaria Carvão. Isso 

ocorre por conta que até 2004 tinha este nome e foi procedida a ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica) 

a transferência de titularidade para a Usina Termo Elétrica Iolando Leite Ltda., sendo autorizada como produtora 

independente de energia elétrica mediante a implantação da central geradora termelétrica Iolando Leite, 

utilizando como combustível bagaço de cana-de-açúcar (ANEEL, 2005). 
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Os grandes proprietários arrendam suas terras para as usinas, dessa 

maneira, a usina fica com as terras desde o primeiro plantio até a última ressoca da 

cana dando uma média de 6 a 7 anos de atividade. Ou seja, do plantio da cana até a 

primeira colheita são 18 meses, a partir daí, corta-se a cana anualmente, através do 

rebrotamento da mesma, chamando de soca, no primeiro ano do rebrotamento, já 

para os outros anos tem-se o nome de ressoca. Isso significa dizer que o plantio da 

cana proporciona uma média de 4 cortes, para depois fazer a limpeza da terra e, 

novamente, plantar. De acordo com a área plantada, a produção e o valor da 

tonelada da cana, o arrendatário irá receber, mensalmente, a sua quantia, 

destacando-se como prática lucrativa por não ter nenhuma despesa por parte dos 

donos das terras e sendo uma lógica de lucratividade para os grandes latifundiários 

sergipanos.  

Com relação aos pequenos produtores a situação é outra, o empréstimo 

financeiro adquirido pelo banco é pouco para poder competir com grupos de 

patrimônio elevadíssimo. Com isso, na lógica da política do atual governo, há uma 

constante ênfase dada com relação ao espaço agrário sobre a agricultura familiar, 

em que o Governo visa à agricultura familiar, não como sinônimo de agricultura de 

subsistência, mas que está diretamente articulada com o mercado, para produzir o 

que for viável de comercialização, potencializando-se o trabalho da assistência 

técnica sugerindo cultivos que se transformem em negócios. A atuação se dá 

através da EMDAGRO (Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe) que 

tem o objetivo de prestar suporte técnico gratuito, ajudar na plantação e custeio da 

lavoura da cana para os pequenos produtores. O empréstimo do governo concedido 

aos pequenos produtores, para ser aprovado, necessita da elaboração de um 

projeto, o qual a EMDAGRO auxilia na elaboração a partir da assistência técnica, 

recebendo a 2% do valor do empréstimo.  

Os pequenos produtores fazem a plantação e vendem a cana à usina 

somente no período do corte, o valor sofre variação a depender da distância, pois 

não se pode demorar muito tempo depois de cortada. Sendo assim o corte e o 

transporte da cana apresentam custos maiores, daí, somente os grandes 

fornecedores podem fazer todo o processo para a obtenção do lucro total, enquanto 

que os pequenos produtores não dispõem de capital suficiente tendo, muitas vezes, 
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dívida com o banco financiador do empréstimo concedido para estes pequenos 

produtores25. 

Historicamente, sempre foi possível afirmar que uma das principais 

características das usinas de açúcar e álcool diz respeito à forma precária como 

essas empresas gerenciam os trabalhadores da produção canavieira. Como práticas 

cotidianas têm-se a submissão dos trabalhadores a uma intensa exploração, além 

da sujeição às condições extremamente precárias de trabalho que são realizadas de 

forma extremamente eficaz através da implantação de rígidas e inflexíveis estruturas 

hierárquicas coercitivas.  

No cultivo da cana-de-açúcar, as ofertas de serviço para o trabalhador 

canavieiro ocorre de acordo com os 3 (três) ciclos da cana, apontados por Broietti 

(2003), que são: plantio, tratos culturais e colheita. No primeiro ciclo, plantio da cana, 

existe uma forma combinada entre máquina e homens, ou seja, os colmos maduros 

são cortados em pedaços, contendo 2 a 3 gemas, também conhecidos como toletes, 

roletes ou rebolos, esses pedaços de cana são colocados pelos trabalhadores nas 

covas, sendo tampadas com terra pelo trator. Esse ciclo terá a absorção de poucos 

trabalhadores pela usina. 

No segundo ciclo, chamado de tratos culturais, definido por Corbini (1987, 

p.333) como: 

[…] o nome que se dá ao conjunto de práticas agrícolas que têm as 
seguintes finalidades: 

a) preservar ou restaurar as propriedades físicas e químicas do 
solo; 

b) eliminar ou reduzir a concorrência das plantas daninhas 
infestantes com a cultura; 

c) conservar os sistemas de controle de erosão; 
d) controlar pragas ou doenças, eventualmente. 

 

Nessa parte do ciclo, também, a ocupação é de um pequeno número de 

trabalhadores, no entanto este é o ciclo marcado por um dos maiores riscos para o 

trabalhador que é o serviço de controle de pragas. Esse controle é feito com a 

                                                           
25

 Em 2009, o Banese – Banco do Estado de Sergipe – abriu negociações para apoiar o setor sucroalcooleiro 

estadual, financiando as atividades dos pequenos produtores sergipanos de cana-de-açúcar. Em parceria com a 

Agroindústria Taquari, usina produtora de álcool combustível comandada pelo Grupo Samam, o banco vai 

financiar as atividades de custeio e investimento das plantações de cana dos pequenos agricultores do estado. O 

acordo foi firmado durante reunião realizada em Neópolis, na sede da Associação das Concessionárias do 

Distrito de Irrigação do Platô de Neópolis (Ascondir), tendo a presença de dezenas de agricultores e do 

empresário do Grupo Samam Henrique Menezes, além do diretor do Banese Edson Caetano, o gerente da Área 

de Crédito Rural do banco, Lauro Monteiro Rocha, e os gerentes da instituição nos municípios de Neópolis, 

Capela, Nossa Senhora das Dores, Japoatã, Propriá e Japaratuba (ASN, 2009b). 
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utilização de herbicidas, aplicados com pulverizadores costais que os trabalhadores 

utilizam estando em contato direto com esses agrotóxicos, necessitando do uso de 

equipamentos de segurança para manuseio dos produtos e entendimento da 

utilização dos mesmos. Para o controle de pragas, as empresas realizam aplicações 

de inseticidas através de tratores e de aviões agrícolas. As aplicações aéreas são 

proibidas por espalhar o veneno para outras áreas, além das de cultivo de cana, 

levando a graves problemas de saúde da população residente próximo a estes 

locais. 

O terceiro ciclo da cana é a colheita, sendo este o período da safra que exige 

o maior número de trabalhadores, que são contratados trabalhadores do corte da 

cana sendo registrados como trabalhadores rurais, tendo suas carteiras de trabalho 

assinada para o período da safra e os salários estabelecidos pela produção 

realizada pelo trabalhador na atividade. Em Sergipe, de acordo com o presidente do 

Sindicato da Indústria do Açúcar e do Álcool, nesse período da safra (2012/2013) as 

cinco usinas empregam diretamente cerca de 10 mil trabalhadores, sendo que 

outros 5 mil são beneficiados indiretamente (NOVACANA.COM, 2013). 

O processo de colheita começa com a queima da cana, para depois seguir 

com as atividades de corte, carregamento e transporte da cana. 

A atividade do corte da cana-de-açúcar exige do trabalhador um alto esforço 

físico para poder atingir um maior volume de cana e garantir ainda assim um baixo 

salário. De acordo com Alves (2006a), o cortador não se limita apenas à atividade de 

retirada da cana no solo, o que depende da sua resistência. O trabalho envolve um 

conjunto de outras atividades, que são: 1) limpeza da cana, com a eliminação da 

palha que ainda permanece nela; 2) retirada da ponteira; 3) transporte da cana 

cortada para a linha central do eito; e 4) arrumação da cana depositada na terceira 

linha em esteira, ou em montes separados um do outro por um metro de distância.  

Alves (2006b) destaca que na prática do corte, especificamente, o trabalhador 

abraça um feixe (contendo entre cinco e dez canas) e curva-se para cortar a base da 

cana. O corte tem que ser feito bem rente ao chão, porque é no pé que se concentra 

a sacarose. O corte rente ao chão não pode atingir a raiz para não prejudicar a 

rebrota. Depois de cortadas todas as canas do feixe, ele corta o palmito, isto é, a 

parte de cima da cana, onde estão as folhas verdes, que são jogadas ao solo. Em 

algumas usinas, é permitido aos trabalhadores o corte do palmito no chão, na fileira 

do meio, onde os feixes são amontoados, neste caso, além de cortar o palmito o 
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trabalhador tem que realizar um movimento com os pés, para separar as pontas das 

canas amontoadas na linha central. Em outras usinas, as canas amontoadas na 

fileira central devem ser dispostas em montes, que distam um metro um do outro; 

em outras ainda é permitido ao trabalhador fazer uma esteira de canas amontoadas 

sem a necessidade dos montes. Com isto, fica claro que a quantidade cortada por 

dia de trabalho depende mais de sua força física e habilidade para execução da 

atividade. 

Mesmo com a introdução das máquinas nos canaviais, no corte da cana ainda 

há necessidade do trabalho manual dos trabalhadores, principalmente em terrenos 

íngremes ou onde a máquina não consiga entrar. Com isso, surge outra função no 

trabalho canavieiro que é a função dos trabalhadores conhecidos como bituqueiros, 

que pegam as canas que caem deixadas pela máquina, são trabalhadores que 

servem para a limpeza final do terreno, colocando as canas caídas nos carros que 

levam para moagem. Como destaca: 

No caso da colheita, o processo de mecanização teve seu início no 
transporte da cana cortada, através do translado do canavial até a 
usina ou Destilaria em caminhões […]. Após a mecanização do 
transporte, ocorreu a mecanização do carregamento, por meio dos 
guinchos ou carregadeiras, eliminando-se a necessidade do trabalho 
do boia-fria no carregamento. Contudo, essa mudança fez surgir a 
figura do “bituqueiro”. Este trabalhador tem a tarefa de recolher os 
pedaços caídos dos caminhões, bem como aqueles que os guinchos 
não conseguem pegar ou escapam das garras do mesmo 
(BROIETTI, 2003, p.73). 

 

Os trabalhadores canavieiros estão em constante vulnerabilidade com 

condições de trabalho precárias, além da intensidade e frequência dos casos de 

desrespeito e violação dos direitos trabalhistas básicos, apresentando sérios 

problemas, seja de ordem: contratuais (tanto da demora, muitas vezes, para assinar 

a carteira de trabalho, trabalho temporário sem carteira assinada realizada 

principalmente nos dois primeiros ciclos da produção da cana, pois foi evidenciado 

em pesquisa que muitos trabalhadores trabalham nesse período da produção e 

recebem como diárias; contratação em condições desfavoráveis), das condições da 

jornada de trabalho (com longa jornada, pagamento por produção, intensificação da 

jornada, elevação dos níveis de produtividade a que se submetem os trabalhadores, 

más condições de trabalho, maus tratos, Equipamentos de Proteção Individuais – 

EPI‟s – inadequados ou inexistentes), e rendimento e remuneração do trabalho (com 
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queda no rendimento do trabalho observado ao longo dos anos e não transparência 

do processo de aferição da cana cortada). 

Este cenário de precarização e superexploração da força de trabalho advém 

da reestruturação do setor sucroalcooleiro, verificado com a abertura da economia. 

Mas que, historicamente, este setor produtor de álcool e açúcar foi relacionado com 

condições precárias e abusivas de trabalho, mostrando os casos de desrespeito 

trabalhista (SCOPINHO, 2000).  

Nesse cenário conflitivo do cultivo da cana, presencia-se a relação entre 

empresários do setor e trabalhadores canavieiros, de um lado, e os dirigentes 

sindicais dos trabalhadores rurais e dos promotores públicos, do outro, intervindo 

para garantir melhoria das condições socioeconômicas existentes nesse setor. No 

que refere às condições de trabalho foram feitos normativos e documentos para 

minimizar a situação em que se encontra o setor e os trabalhadores, sendo eles: 

Norma Regulamentadora 31 (NR 31)26, de 2005, do Compromisso Nacional para 

Aperfeiçoar as Condições de Trabalho na Cana-de-Açúcar27, de 2009, e do 

Zoneamento Agroecológico da Cana-de-açúcar (ZAE Cana)28, de 2009. 

A NR 31 não atinge somente o setor canavieiro, mas também as atividades 

da agricultura, pecuária, silvicultura e exploração florestal e aquicultura. Ela tem 

como objetivo específico a área rural, obrigando os empregadores rurais a 

normalizar as contratações dos empregados atentando-se a segurança, a saúde e 

locais de trabalho, através do controle dos riscos e melhoria das condições de 

trabalho.  

O Compromisso Nacional para Aperfeiçoar as Condições de Trabalho na 

Cana-de-Açúcar, em 2009, tem como objetivo garantir novos direitos e melhor 

qualidade de vida para os trabalhadores canavieiros. Para isso, foram construídos 

termos do Compromisso Nacional a partir de diálogo e negociação realizados entre 

                                                           
26

 MTE. Ministério do Trabalho e Emprego, NR 31 Disponível em: < 

http://portal.mte.gov.br/data/files/8A7C816A4295EFDF0143067D95BD746A/NR-

31%20(atualizada%202013).pdf >, acesso: 15 jan 2014. 

27
 GOVERNO FEDERAL. Compromisso Nacional – aperfeiçoar as condições de trabalho na cana-de-açúcar. 

Brasília/DF: Secretaria Geral da Presidência da República, 2009. Disponível em: < 

http://www.secretariageral.gov.br/.arquivos/publicacaocanadeacucar.pdf >, acesso: 12 jan 2013. 

28
 MANZATTO, Celso Vainer et al (orgs). Zoneamento agroecológico da cana-de-açúcar: expandir a 

produção, preservar a vida, garantir o futuro. Rio de Janeiro: EMBRAPA, 2009. Disponível em < 

http://www.cnps.embrapa.br/zoneamento_cana_de_acucar/ZonCana.pdf >, acesso: 12 jan 2013. 
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empresários, trabalhadores e Governo Federal, sobre temas referentes às condições 

de trabalho neste setor29.  

O ZAE Cana foi elaborado para fornecer subsídios técnicos para formulação 

de políticas públicas visando a expansão e produção sustentável da cana-de-açúcar 

no território brasileiro. Esse estudo, realizado pela Embrapa, mostrou as áreas 

indicadas para a expansão da produção canavieira sendo proibida a expansão de 

canaviais e a implantação de novas usinas de etanol ou açúcar nas áreas de biomas 

(Amazônia, Pantanal e Bacia do Alto Paraguai), de proteção ambiental, com 

declividade superior a 12%, entre outras, e que também não seja afetada as terras 

utilizadas para a produção de alimentos. Entretanto, aponta que seria a partir do ano 

da elaboração desse documento, ou seja, as áreas irregulares que já estavam 

realizando a plantação desse cultivo anteriormente, continuam realizando essa 

atividade. 

Esses documentos têm objetivos importantes para a melhoria da qualidade de 

vida e de trabalho dessas pessoas envolvidas com a atividade da cana-de-açúcar, 

além da preocupação com a expansão do agronegócio sucroalcooleiro e as terras 

para a plantação de alimentos. No entanto, a realidade evidencia muitas 

irregularidades e falta de compromisso com os objetivos para serem alcançados, 

como já pode perceber com relação ao Compromisso Nacional sobre a empresa 

CBAA, com filial em Sergipe, que assinou este documento de Compromisso 

Nacional e na prática houve a constatação de irregularidades nas condições 

trabalhistas dos trabalhadores contratados para realizar a atividade de corte nessa 

empresa.  

Diante disso, observa-se a piora das condições da atividade para os 

trabalhadores, através das perdas salariais, jornadas de trabalho intensificadas, 

abusos contratuais e condições insalubres e análogas à escravidão. Muitos desses 

problemas foram presenciados durante as entrevistas realizadas com os 

trabalhadores do corte da cana e no trabalho de campo realizado nos canaviais e 

                                                           
29

 Foi debatida uma agenda de questões relativas a 18 temas: contrato de trabalho; saúde e segurança do trabalho; 

transparência na aferição da produção; alojamento; transporte; migração; escolaridade, qualificação e 

recolocação; remuneração; jornada de trabalho; alimentação; trabalho infantil e trabalho forçado; organização 

sindical e negociações coletivas; proteção ao desempregado, com atenção aos trabalhadores no corte manual no 

período da entressafra; responsabilidade sobre as condições de trabalho na cadeia produtiva; responsabilidade no 

desenvolvimento da comunidade; Programa de Assistência Social – PAS da atividade canavieira; trabalho por 

produção; trabalho decente e trabalho análogo ao escravo (GOVERNO FEDERAL, 2009, p.3-4). 
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alojamentos no estado de Sergipe, que serão analisados a seguir e no próximo 

capítulo para a concretude dessa tese.  

 

 

3.2 Organização em classe dos trabalhadores do corte da cana-de-açúcar no 

campo brasileiro 

 

Na história evidencia-se a presença de movimentos sociais de trabalhadores 

rurais desde o século XVI a partir da revolta desses trabalhadores contra a 

exploração em inúmeras ocasiões. No entanto, somente houve registro de 

movimento sindical rural no século XX, presente a partir de movimentos clandestinos 

nas fazendas de café e cana-de-açúcar; período marcado pela atuação do Estado e 

as políticas governamentais atuantes para mudanças na sociedade a partir da 

revolução constitucionalista de 1930 e a entrada do Presidente Vargas para 

governar o país. 

O governo Vargas foi marcado pelo modelo de crescimento econômico 

denominado nacional-desenvolvimentista com a ideia de integração do mercado 

nacional retirando o poder estabelecido pelos interesses regionais, para que 

somente o Estado maior ativasse o desenvolvimento a partir do governo nacional.  

O programa da Aliança Liberal e o processo reformista foram liderados pelo 

governo que criou o Ministério do Trabalho (1930) e a Lei de Sindicalização (1931). 

Ações estabelecidas pelo governo para organizar as forças produtivas da sociedade 

e pacificar os conflitos estabelecidos a partir da sindicalização corporativista, sendo 

a melhor maneira de controle dos sindicatos. Segundo Clifford Welch (2006), o 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Campos (RJ), fundado em 1932, foi o 

primeiro Sindicato de Trabalhadores Rurais (STR). 

Em detrimento, a economia canavieira foi marcada por instauração de 

compromissos assumidos entre o governo e os produtores de cana-de-açúcar ao 

longo do século XX, para ampliar cada vez mais a produção da base lucrativa da 

economia no Brasil. Segundo Manuel Correia de Andrade (1988), presenciou-se a 

intervenção do Estado na economia açucareira, logo em 1931, com a criação da 

Comissão de Defesa da Produção Açucareira (CPDA) – pelo Decreto 20.761, de 

1931 -, que procurou controlar o crescimento da produção nos vários estados e 

regiões, a fim de evitar o desmoronamento das estruturas existentes, em áreas que 
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dependiam principalmente da produção de açúcar e de álcool. Em 1933, o Estado 

levou a transformação dessa Comissão na criação do Instituto do Açúcar e do Álcool 

(IAA), criado pelo Decreto nº 22.789, de 1º de junho de 1933. Com isso, 

[…] o Instituto do Açúcar e do Álcool nasceu controlado politicamente 
pelos usineiros do Nordeste. Tal supremacia se revelou desde o 
início através das divergências com usineiros de outras regiões, 
senhores de engenhos e fornecedores, principalmente quando se 
definiam os critérios que norteariam o planejamento das atividades 
do setor como, por exemplo, distribuição de cotas de produção, 
fixação dos preços da cana, do açúcar e do álcool, definição de 
políticas de subsídios e outras (NOVAES, 1993, p.19). 

 

Francisco de Oliveira (1981) destacou que a criação do IAA tinha como 

missão primordial estabelecer uma divisão regional do trabalho, emergindo a 

produção açucareira com muita força nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. 

Essa intervenção tinha um mecanismo de quotas de produção para cada uma das 

regiões açucareiras do país, garantindo preços mínimos, relações entre 

fornecedores de cana e as usinas, e financiamento da produção. Ao acelerar a 

capitalização da economia açucareira de São Paulo, ao mesmo tempo, que manteve 

as condições de reprodução da economia açucareira do Nordeste numa reposição 

arcaica das relações de produção.  

A expansão das forças produtivas do setor canavieiro se manteve na 

continuidade dos focos de dominação das oligarquias governamentais, sob 

subsídios governamentais, em detrimento dos trabalhadores canavieiros que sempre 

estiveram à margem do processo produtivo. As revoltas dos trabalhadores foram 

marcantes nesse período, mas sempre amenizadas pela imposição do poder do 

Estado através de leis e normas que resultaram nas alterações das relações de 

produção canavieira. 

Durante o Estado Novo, após um decreto-lei que instituiu normas para o 

enquadramento sindical e o imposto sindical compulsório, cristaliza-se uma estrutura 

sindical verticalista e atrelada ao Estado (NOVAES, 1994). Destacou-se também a 

criação do Estatuto da Lavoura Canavieira, Lei nº 3855 de 21 de novembro de 1941, 

com normas para fornecedores e lavradores de canas sobre condições e 

regulamentação do fornecimento, distribuição e produção canavieira; presenciando o 

fortalecimento do IAA e dos produtores canavieiros. 

Em meados dos anos 1940, foram presenciadas as primeiras associações e 

os sindicatos que conseguiram ultrapassar as exigências do governo, gerando as 
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lutas no campo nos anos de 1950 a 1960. Como analisa Leonilde Medeiros (1988), 

que: 

Em meados dos anos 1940 começaram a surgir as primeiras 
organizações de trabalhadores rurais, sob a forma de associações, 
uniões, ligas, como caminho para aglutinação de colonos, 
camaradas, moradores, posseiros, rendeiros, em torno de melhores 
condições de vida e trabalho. A sindicalização do trabalhador rural 
não fora regulamentada em lei e suas entidades de representação se 
formavam como organizações civis. […] Com elas, logo surgiram 
esforços no sentido de unificação de lutas e trocas de experiências. 
[…] No Nordeste, mais precisamente em Pernambuco, em meados 
dos anos 1950, começaram a tomar corpo as organizações que 
ficariam conhecidas como Ligas Camponesas, reunindo inicialmente 
foreiros e posteriormente moradores na Zona da Mata em luta contra 
o aumento das taxas de arrendamento e contra os despejos 
(MEDEIROS, 1988, p.1). 

 

Conforme Octávio Ianni (1984), a liga camponesa e o sindicato rural surgiram 

na mesma época quando se deu o divórcio definitivo entre o lavrador e a 

propriedade dos meios de produção, rompendo-se a base do “universo comunitário” 

em que o fazendeiro, o capataz e o lavrador apareciam como membros de um 

mesmo nó coletivo, para fortalecer as fronteiras reais – econômicas, sociais, 

culturais, políticas, ideológicas – que dividiam o fazendeiro e o trabalhador rural. 

Dessa maneira, 

[…] o trabalhador rural é o elo mais fraco, na cadeia do sistema 
produtivo que começa com a sua força de trabalho e termina no 
mercado internacional. Ele parece ser o vértice de uma pirâmide 
invertida, no sentido em que o produto do seu trabalho se reparte por 
muitos, sobrando-lhe pouco. Esse é o contexto em que surge a liga 
camponesa, simbolizando a reação do trabalhador rural às precárias 
condições de vida vigentes no mundo agrícola (IANNI, 1984, p. 125). 

 

Foi com as Ligas Camponesas que a luta camponesa, no Brasil, ganhou 

dimensão nacional em que manifestava um estado de tensão e injustiças a que 

estavam submetidos os trabalhadores do campo e as profundas desigualdades nas 

condições gerais do desenvolvimento capitalista do país (OLIVEIRA, 1988). 

A partir dos anos de 1950, foi significativa a presença do sindicalismo cristão 

no Nordeste, com a atuação da Igreja Católica, inspirada nas Encíclicas Sociais do 

Papa João XXIII, que atuava para conseguir as cartas sindicais sem a presença do 

Estado, além da presença dos Partidos Políticos, engajados na sindicalização dos 

trabalhadores rurais. 
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O Partido Comunista Brasileiro (PCB), em 1954, organizou a primeira 

Conferência Nacional dos Trabalhadores Rurais em São Paulo, criando uma 

entidade de representação nacional: a União dos Lavradores e Trabalhadores 

Agrícolas do Brasil (ULTAB) com o objetivo de defesa dos camponeses, na 

organização de associações e sindicatos em muitos estados do Brasil e na luta para 

a extensão das leis trabalhistas para os camponeses através do Estatuto do 

Trabalhador Rural (ETR). A ULTAB continuou a funcionar até ser substituída pela 

CONTAG – Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura - (MEDEIROS, 

1988; WELCH, 2006). 

Após o período marcado pelo intenso crescimento industrial e de urbanização, 

houveram os desequilíbrios e inflações na economia que entrou em crise gerando 

obstáculo à continuidade do processo de crescimento econômico do país. 

Evidenciam-se, no final da década de 1950 e início de 1960, os debates sobre os 

problemas agrários, sobre a estrutura agrária concentrada, baseada no latifúndio, e 

as relações de trabalho prevalecentes no campo.  

Este período foi marcado pela entrada do capitalismo no campo numa leitura 

instituída pelo desenvolvimento capitalista do campo brasileiro fortalecendo relações 

sociais de produção entre latifundiários e trabalhadores com características 

concentradoras e dependentes. Graziano da Silva (2013) aponta o crescente 

aumento da sazonalidade do trabalho temporário na agricultura nesse período, em 

que ampliava a mão de obra nas épocas de colheita para a elevada produtividade, 

sendo necessário, cada vez mais, um contingente maior de trabalhadores para a 

safra. 

O padrão de dominação tradicional de caráter clientelístico passou a sofrer o 

impacto de um duplo movimento: 

[…] de um lado, o peso crescente dos movimentos sociais 
reformistas na política nacional, que tinham na reforma agrária uma 
de suas reivindicações principais; de outro, o surgimento e a rápida 
difusão de organizações sindicais de pequenos produtores e 
trabalhadores rurais (ROMEIRO, 2013, p.144). 

 

Segundo Ianni (1984), o sindicato rural apareceu como uma técnica social de 

institucionalização das relações de produção, a partir da formalização do mercado 

de trabalho no setor agrícola, de acordo com as exigências de um Estado capitalista, 

ou seja, o resultado combinado das reivindicações do trabalhador rural e da atuação 

do Estado. 



128 

 

Para restringir a intensificação dos movimentos reivindicatórios, o governo 

promulgou a lei do Estatuto do Trabalhador Rural – Lei 4.214, de 2 de março de 

1963, que estendia aos trabalhadores rurais a legislação social que já beneficiava os 

trabalhadores urbanos, com o objetivo de enquadrar os movimentos sindicais rurais 

nos moldes dos sindicatos urbanos, isto é, sob a tutela do Estado e sem direito à 

greve. 

Com o Estatuto da Terra, o Estado teve o poder de nomear diferentes tipos de 

pequenos produtores (posseiro, rendeiro, minifundista) e de estipular seus direitos 

previstos em lei. Assim, o Estatuto abre a possibilidade de vias de desenvolvimento 

da agricultura e oferece múltiplos instrumentos de intervenção do Estado, 

priorizando a modernização do latifúndio em prejuízo da formação de propriedades 

familiares (PALMEIRA, 1989). 

A partir do Golpe Militar de 1964, houve a instalação do governo repressor 

que promulgou, no mesmo ano, o Estatuto da Terra com amplas reformas no 

campo, além de estabelecer o fim à ascensão das liberdades democráticas 

realizadas pelos trabalhadores rurais, através dos vários sindicatos específicos, para 

enquadrá-los no sindicato único de todos os trabalhadores rurais (STR), de base 

municipal. As STRs deveriam filiar-se às federações de âmbito estadual (Fetags) e 

estas, por sua vez, filiarem-se à Confederação Nacional dos Trabalhadores na 

Agricultura (Contag). Com a relação dessas três entidades foi formado o Movimento 

Sindical de Trabalhadores Rurais – MSTR (NOVAES, 1994). 

A criação dos STR‟s surge no bojo da legislação dos trabalhadores com o 

objetivo de defender o interesse dos empregados, sendo as STR‟s de base territorial 

municipal. Com a reunião de, no mínimo 5 sindicatos, poderia constituir uma 

federação com base territorial estadual e com a reunião de, no mínimo 3 federações, 

poderia constituir uma confederação (OLIVEIRA, 1999). 

A Contag (Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura), criada 

em 1963, por uma aliança entre uma facção da Igreja, o Partido Comunista e a Ação 

Popular, tornou-se a principal instância de mediação e representação dos 

trabalhadores rurais. No entanto, até 1968, ficou sob a direção de interventores 

designados pelo regime militar, situação que afastava a possibilidade de disputas de 

correntes sindicais em seu interior. Por isso, Cândido Grzysbowski (1990) evidenciou 

que: 
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[…] a Contag, mais do que uma unidade política das lutas, é uma 
unidade corporativa outorgada, baseada numa legislação cujo 
sentido político mais profundo é, exatamente, manter o movimento 
sindical atrelado ao Estado e restringir o alcance da representação 
sindical dos trabalhadores e limitar a sua cidadania 
(GRZYSBOWSKI, 1990, p.62). 

 

O Golpe de 1964 representou ao mesmo tempo a ruptura e a continuidade na 

organização dos trabalhadores agrícolas, sendo a ruptura com as Ligas 

Camponesas e lideranças que atuavam na representatividade do movimento de 

melhorias no campo. Destacou-se que: 

Uma das bandeiras do movimento militar de 64 foi a extirpação do 
movimento das Ligas Camponesas e a liquidação do processo de 
reforma agrária deflagrada no início do ano de 1964 pelo então 
presidente João Goulart. O movimento militar promoveu verdadeira 
“caçada” às lideranças das Ligas Camponesas e não tardou que as 
estatísticas passassem a registrar a morte ou o “desaparecimento” 
dessas lideranças. Entretanto enganaram-se aqueles que pensavam 
acabar com a injustiça na distribuição da terra no país através da 
repressão (OLIVEIRA, 1988, p.31). 

 

Nesse mesmo período a organização dos trabalhadores agrícolas esteve 

representada pelas instituições que apoiavam o golpe militar, fortalecendo o controle 

do Estado sobre a organização dos trabalhadores. Claudinei Coletti (1998) destacou 

as principais providências tomadas pelo Estado nesse período: 1) intervenções nas 

direções sindicais; 2) aprovação do Estatuto da Terra como forma de trazer a 

questão fundiária e a bandeira da reforma agrária levantada pelos camponeses para 

o controle do Estado; 3) alterar o enquadramento sindical rural com o objetivo de 

facilitar ainda mais o controle governamental sobre o sindicalismo oficial rural30. 

Devido ao Golpe e à repressão, a reconstrução do movimento sindical de 

trabalhadores rurais foi bastante difícil, porém se deu mais rapidamente nas regiões 

com tradição de luta, como em Pernambuco. Francisco Alves (1991) afirma que foi a 

partir deste estado que o MSTR, não comprometido com a ditadura, articulou uma 

chapa de oposição ao interventor na CONTAG, que foi vitoriosa em 1968 pela 

estreita margem de um voto. 

                                                           
30

 O sindicalismo oficial rural foi feito através da Portaria nº 71, de 02/02/1965, que estabeleceu um único 

sindicato de “trabalhadores rurais” para cada base territorial, alterando o enquadramento sindical da Portaria 

355-A, de 1962, que estabelecia até um máximo de quatro (COLETTI, 1998, p.64). 
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De acordo com o autor, o reerguimento do MSTR, depois da retomada da 

CONTAG, se deu sobre uma realidade modificada em três aspectos fundamentais: 

1) o das diferentes concepções políticas no interior do movimento, 2) o do 

relacionamento com o Estado, o qual será sempre problemático, ao longo dos anos, 

3) o da mudança da realidade agrícola brasileira efetuada, ao longo dos governos 

militares, pelo processo de modernização conservadora, guiado pelo Estado 

(ALVES, 1991). 

Dessa maneira, os sindicatos e os seus líderes sindicais cada vez mais foram 

estabelecidos numa aliança de barganha ao poder do Estado para enfraquecimento 

do movimento. Como evidenciou Francisco Alves (1991, p.274) que: 

[...] o contato dos líderes sindicais com as bases passou a se dar 
somente durante consultas médicas e aviamentos de receitas, nas 
sedes dos sindicatos. Estas foram transformadas em ambulatórios 
médicos e em enfermarias, ou pequenos hospitais, algumas vezes 
até mais aparelhados do que muitos hospitais públicos. 
Em várias regiões do país, principalmente nos municípios menores, 
os presidentes de sindicatos de trabalhadores rurais são vistos como 
autoridade e, por conta, frequentam, com certa desenvoltura, os 
organismos do poder instituído e até os palanques, ao lado das 
demais autoridades civis e militares e eclesiásticas. Nestas 
condições, foram adicionados todos os elementos para a 
possibilidade de cooptação Politica pelo Estado e pelo poder 
econômico. 
Em função das várias forças politicas que se engajaram na criação 
de STRs, vários dirigentes sindicais foram formados completamente 
afastados da realidade de vida trabalho e luta dos trabalhadores 
rurais. Há inúmeros exemplos que mostram que a direção politica 
dos sindicatos não é ocupada por trabalhadores, mas por prefeitos, 
advogados trabalhistas, grandes proprietários, padres etc. 

 

Coletti (1998) ressalta que entre as condições que fortaleceram a 

transformação dos sindicatos dos trabalhadores no prosseguimento do 

assistencialismo do Estado a mais marcante foi a partir da instituição do Programa 

de Assistência ao Trabalhador Rural (Prorural), mais conhecido como Funrural31. 

Sendo este o mecanismo mais perverso utilizado pelo regime ditatorial nos anos 

                                                           
31

 O Fundo de Assistência e Previdência do Trabalhador Rural (Funrural) foi criado com o Estatuto do 

Trabalhador Rural, em 1963, e tinha como finalidade instituir alguns benefícios previdenciários aos 

trabalhadores rurais, como por exemplo, aposentadoria por velhice e por invalidez, auxílio-doença, assistência 

médica e odontológica, pensão por morte, auxílio funeral etc. Entretanto, foi somente em 1971 que ele passou 

efetivamente a funcionar, a partir da aprovação da Lei Complementar nº11, de 25/05/1971, que criava o Prorural, 

cuja execução caberia ao Funrural. O Decreto nº 69.919, de 11/01/1972, que tratava do regulamento do Prorural, 

estabelecia em seu artigo nº153 que as entidades sindicais poderiam ser utilizadas em serviços de fiscalização e 

na identificação dos grupos mais abrangidos pelo Prorural (COLETTI, 1998, p.69-70). 
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1970 que destruiu qualquer possibilidade de os sindicatos oficiais rurais 

converterem-se em instrumentos de organização e luta dos trabalhadores.  

No final dos anos de 1970, as lutas do campo ficaram mais evidentes com a 

presença dos movimentos dos trabalhadores assalariados rurais que lutavam contra 

as formas de exploração e assalariamento. Os movimentos dos trabalhadores 

tiveram as greves como instrumento fundamental para recuperação e fortalecimento 

da luta contra os patrões, sendo usineiros ou fazendeiros, a partir da mobilização em 

termos de salário e condições de trabalho. Grzybowski (1990) destaca que os 

movimentos emergiram nos locais onde se formaram nódulos concentrados de 

operários no campo, em que a proletarização no campo foi ampliada com a 

“modernização conservadora” da agricultura e se estabeleceu de forma desigual nas 

diferentes regiões e na produção, expulsando os trabalhadores do interior das 

fazendas, obrigando-os a se concentrarem na periferia das cidades. 

Dos movimentos de assalariados nesse período foram destacadas duas 

frentes de luta para entendimentos do processo dos trabalhadores do corte da cana 

e sua relação com os movimentos sindicais no campo. A primeira frente foi em 

Pernambuco, estado em que se consolidaram as lutas históricas de trabalhadores 

assalariados e o primeiro sindicato de trabalhadores rurais da região nordestina, 

tendo a greve de 1979 liderada por dois sindicatos que marcaram o ressurgimento 

do movimento sindical e da combatividade dos operários agrícolas. Os estudos de 

Sigaud (1979; 1980) e Grzybowski (1990) mostram que a partir do movimento 

grevista os trabalhadores voltavam a dar vida a seus sindicatos e levando as suas 

reconstruções, além da união desses trabalhadores, que eram segmentados em 

“fichados” e “clandestinos”, com e sem direitos, buscavam se fortalecer contra os 

fazendeiros e usineiros. 

A outra frente de destaque do movimento de assalariados foi a de maio de 

1984 na região canavieira de Ribeirão Preto/SP, denominada Greve de Guariba. As 

primeiras mobilizações nessa região de Ribeirão Preto começaram a ocorrer no final 

dos anos de 1970 e início dos anos 1980, pois: 

[…] tratavam-se de pequenas paradas de turma – grupos de 
trabalhadores transportados por um mesmo caminhão e, via de 
regra, subordinados a um mesmo empreiteiro ou “gato” – nas frentes 
de trabalho, visando ao aumento do preço a ser recebido pela cana 
cortada, o conhecimento desse preço antes de dar início à jornada 
de trabalho ou alguma alteração na forma de organização do 
trabalho. Tem-se notícia, também, de pequenas paradas nos pontos 



132 

 

de partida dos caminhões, exigindo maior segurança no transporte. 
Ou de operações tartarugas – redução do ritmo do trabalho – visando 
as já referidas demandas. Em todos esses casos, entretanto, a 
mobilização dos trabalhadores não extrapolava os limites da turma 
(D‟INCÃO; BOTELHO, 1987, p.60). 

 

Já na safra de 1983 a situação modificou nessa região devido a proposta dos 

usineiros de mudar o sistema de corte de cana de 5 para 7 ruas ou fileiras de cana 

para o trabalhador, de acordo com D‟Incão e Botelho (1987, p.67) mudança que “[…] 

implicava num esforço físico adicional dos trabalhadores, pelo fato de terem que 

caminhar mais para amontoar a cana cortada, e que acabava por reduzir-lhes a 

produção individual e, em decorrência, os ganhos”. Geraram-se os movimentos 

grevistas mais generalizados, acompanhados de reuniões promovidas pelo 

movimento sindical e pela CPT – Comissão Pastoral da Terra para discussão do 

problema e elaboração de propostas alternativas. 

Francisco Alves (1991) destacou que a greve de Guariba de 1984 e as greves 

nos anos subsequentes demonstraram, basicamente, que os trabalhadores 

assalariados volantes poderiam ter nos sindicatos sua instância de organização e 

atuação política por melhoria nas suas condições de vida e trabalho. A prática de 

greves anuais demonstrou que não bastava parar os trabalhadores em uma única 

cidade, seria necessário um movimento articulado em várias cidades ao mesmo 

tempo para poder parar a moagem numa grande usina de cana. Com as greves, foi 

necessário todo um processo de mudança da prática sindical, como:  

[…] o aumento da articulação entre os dirigentes e maior ênfase no 
trabalho de base, diretamente com os trabalhadores assalariados 
rurais, tanto nos locais de moradia, quanto, fundamentalmente, nos 
locais de trabalho. Para parar os trabalhadores, numa greve, não 
basta que o dirigente da sede do sindicato, decrete a paralisação. O 
que demonstra a necessidade de trabalho de base com os 
trabalhadores, com discussão prévia e elaboração cuidadosa da 
pauta de reivindicações; organização de piquetes e articulação entre 
vários sindicatos (ALVES, 1991, p.281). 

 

O movimento de ascensão das lutas sociais populares e, em particular, da 

organização e luta dos trabalhadores no país pela reforma agrária foi ampliado, 

sendo expresso num contexto econômico e político bastante favorável para o 

surgimento da organização do MST com forte influência do novo sindicalismo no 

campo apoiado pela esquerda política e social brasileira e pela Igreja. 
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Nesse período de transição do regime militar para o Estado de Direito, a 

representação da Contag comprometeu-se com as forças sociais que compuseram a 

Aliança Democrática e avalizou a Nova República, ganhando opositores tanto da 

direita, como da esquerda. Houve, assim, a emergência de disputas entre correntes 

sindicais, destacando-se: o novo sindicalismo e o sindicalismo de resultados. Estes 

resultaram respectivamente na fundação da Central Única dos Trabalhadores (CUT) 

em 1983 e da Confederação Geral dos Trabalhadores (CGT) em 1984. A direção da 

Contag se alinhou com a CGT, sendo uma de suas fundadoras, já a CUT 

representando o novo sindicalismo no campo estava ligada à Igreja 

(GRZYSBOWSKI, 1990; NOVAES, 1994).  

As diversas comissões da terra dos operários, da juventude, de 
presos, etc., atuando dentro do regime militar, ultrapassaram as 
antigas formas de organização propostas pelo Concílio do Vaticano 
II. Os resultados deste trabalho, promovido por parte da Igreja 
Católica, evidenciaram-se no surgimento dos filhos pródigos da 
ditadura militar, auxiliadores da construção do Novo Sindicalismo, do 
MST e da Central Única dos Trabalhadores que passaram a ter uma 
atuação contundente na sociedade a partir da década de 1980 
(OLIVEIRA, 1999, p.43). 

 

O embate travado dessas entidades com concepções distintas gerou de um 

lado o grupo da maioria dos STR‟s, das federações e parte dos dirigentes da 

CONTAG que permaneceram esperançosos de que as legislações dos militares 

atendessem aos interesses do homem do campo, deixando entrever as concepções 

de um sindicalismo denominado pela militância de atrasado, conservador e atrelado 

ao Estado32. Do outro, o grupo do Novo Sindicalismo, que defendia um projeto 

político para a sociedade, debitando na criação da CUT uma esperança de criação 

de uma identidade da classe trabalhadora, incluindo os segmentos sociais do campo 

(OLIVEIRA, 1999). 

No campo foi marcado pela ação do MST e sua luta por terras em detrimento 

ao acirramento da ampliação do agronegócio e o poder exercido pelo Estado para 

fortalecimento do “desenvolvimento econômico” aos moldes do sistema do capital. 

Dessa maneira os movimentos sociais da classe trabalhadora voltaram a fortalecer 

suas manifestações a partir das mobilizações e ações de resistência, tais como: 

                                                           
32

 Essa presença marcante dos sindicatos é chamada de amarelo ou peleguismo, configurando a forte influência 

de patrões e do Estado no movimento sindical. O pelego é o agente dos patrões e do Estado que está na 

representação do movimento sindical (ANTUNES, 1995). 
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ocupações de terra contra a estrutura agrária e o avanço do agronegócio, a 

expropriação da terra e a situação de exclusão econômica e social desses 

trabalhadores no campo.  

Ao mesmo tempo em que avançavam o movimento operário e as lutas 

sociais, surgiu o movimento mundial de rearticulação e fortalecimento das forças 

conservadoras em torno do projeto neoliberal que deu sustentação política à 

reestruturação produtiva do capital. A ascensão do projeto neoliberal de alcance 

mundial, que se estabeleceu efetivamente no Brasil em 1990, constituiu-se como um 

dos obstáculos à continuidade do avanço da perspectiva de emancipação em todo o 

mundo ao desarticular os fundamentos do próprio movimento operário, a partir da 

reestruturação da produção, das relações de trabalho e da ideologia neoliberal, que 

destroem direitos que a classe trabalhadora conquistou ao longo de sua história de 

lutas (ANTUNES, 2006).  

Esse período no Brasil foi disseminado pelas transformações no mundo do 

trabalho que estavam imbrincados por: novas tecnologias de produção e de gestão, 

desemprego estrutural, desregulamentação do trabalho, o trabalho temporário e a 

terceirização; impactando nos trabalhadores e no enfraquecimento da ação dos 

sindicatos (FAVARETO, 2006). Armando Boito Junior (2002) evidencia o 

enfraquecimento do poder dos sindicatos, destacando que: 

Na década de 1990, os trabalhadores têm, devido ao desemprego, 
menos disposição para a luta sindical, e os organismos de cúpula do 
movimento popular, como é o caso da CUT, encontram-se mais 
isolados politicamente, devido à reunificação do campo burguês. Pois 
bem, debilitado e isolado o movimento sindical é chamado a assumir 
batalhas novas e difíceis: lutar contra a desregulamentação, conviver 
com a desindexação dos salários, combater as privatizações, as 
reformas liberais (administrativa, previdenciária), a 
desindustrialização e o desemprego crescente. Exatamente nessa 
situação, ele foi vitimado por uma nova divisão: surgiu uma nova 
central, a Força Sindical, que passou a defender o neoliberalismo. 
Isso não é “mais do mesmo”: é uma conjuntura nova que exigiria da 
esquerda uma tática sindical nova, e não a proposta de reeditar a 
estratégia dos anos 80 (BOITO JUNIOR, 2002, pg.208). 

 

A reestruturação produtiva associada ao arrefecimento das lutas sindicais, a 

partir dos anos de 1990, e à redefinição das funções do Estado, com intensa 

produção normativa restritiva de direitos, privatização das empresas estatais, 

enxugamento do aparelho do Estado provocaram mudanças expressivas no mundo 
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do trabalho provocando a desestruturação do mercado, das relações e condições de 

trabalho, tanto no campo quanto na cidade (SILVA, Maria, 2012). 

O avanço do agronegócio fortaleceu a desregulamentação estatal do capital 

agroindustrial canavieiro e o mercado de trabalho, gerando o aprofundamento da 

crise econômica no país. Para combater as injustiças torna-se importante fortalecer 

os movimentos sociais para lutar contra as intempéries do capital. No estado de 

Sergipe o movimento dos trabalhadores rurais acompanhou o processo histórico de 

escala nacional, trazendo a tona para entender a relação do sindicato e os 

trabalhadores rurais do setor canavieiro.  

 

 

 

3.2.1 A representação Sindical dos cortadores de cana em Sergipe: um estranho à 

conquista dos direitos 

 

A Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Sergipe – 

FETASE – foi a representação sindical dos trabalhadores rurais em Sergipe, sendo 

uma das primeiras federações criadas no país e que deram origem à CONTAG. 

Sendo assim, a FETASE foi fundada em 18 de junho de 1962, e reconhecida pelo 

Ministério do Trabalho e Previdência Social em 11 de julho de 1963. Os cinco 

primeiros Sindicatos que deram origem a Fetase foram: STR de Nossa Senhora da 

Glória, STR de Aquidabã, STR de Simão Dias, STR de Nossa Senhora das Dores e 

STR de Itaporanga D‟Ajuda. 

A criação dos STR‟s para reconhecimento oficial foi estabelecida por muitos 

obstáculos. O primeiro previsto era a organização de uma comissão organizadora 

para que em assembleia fosse organizada a fundação do sindicato, escolhendo uma 

diretória e para o reconhecimento da entidade tornou-se necessário passar pela 

aprovação do Ministério do Trabalho. Em Sergipe o estudo realizado sobre os STR‟s 

foi feito pelo Centro Dom José Brandão de Castro (CDJBC), sob a coordenação de 

Neilze Oliveira (1999), apontando as fragilidades referentes aos sindicatos e seus 

associados, além da concepção ideológica. 

O caráter assistencialista estabelecido nos anos de 1960 nos sindicatos 

brasileiros pelos governantes da época foi realizado de maneira arbitrária pelo 

Estado para o enfraquecimento do movimento dos trabalhadores na conquista de 
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direitos da classe, além da presença forte do peleguismo existente nos sindicatos 

que persiste até os dias de hoje, como mostra:  

A presença do peleguismo foi tão significativa no sindicalismo rural 
que, até nos tempos atuais, identificamos resquícios daquele 
período, quando Sindicatos dos trabalhadores Rurais (STR‟s) 
identificam como principal função colaborar nos processos para 
benefícios previdenciários dos seus sócios, esquecendo, em muitos 
momentos, o objetivo principal do sindicato: defesa, coordenação e 
representação dos interesses profissionais e coletivos dos 
trabalhadores rurais, como consta no artigo 1º do seu estatuto social 
(MELO, 2009, p.53). 

 

De acordo com as entrevistas realizadas entre 2012-2013, evidenciou-se que 

em Sergipe teremos até os dias de hoje a presença de sindicatos em que ainda 

resiste para alguns a representatividade do assistencialismo pelos trabalhadores 

rurais que procuram seus sindicatos quando estão próximos da idade para 

aposentadoria ou para resolver alguma questão trabalhista.  

De acordo com Lopes (2003) apesar dos primeiros STR‟s no estado datarem 

de 1962, foi somente a partir do final dos anos 1970 que os movimentos de 

organização dos trabalhadores rurais começaram a se afirmar efetivamente, assim 

foram formados STR‟s em 74 municípios sergipanos. 

De acordo com o estudo sobre os STR‟s da CDJBC, ressalta-se que no 

estado de Sergipe a ação da Igreja Católica ficou restrita à área localizada à 

margem do rio São Francisco cuja Diocese pautava-se pela Teologia da Libertação, 

assim a grande maioria dos Sindicatos dos Trabalhadores Rurais orientou-se por 

uma concepção conservadora do sindicalismo, atrelando-se ao Estado e aos 

empresários, burocratizando as ações dos Sindicatos conforme os preceitos dos 

militares. No mesmo período, a direção representativa da Fetase seguia a mesma 

conjuntura, que: 

[…] através das informações divulgadas pelos jornais locais, as 
contínuas manifestações públicas do presidente da FETASE 
(Federação dos Trabalhadores da Agricultura do Estado de Sergipe) 
contra os segmentos sociais do campo que passaram a ocupar a 
terra na década de 80, posicionaram-se de forma favorável à 
repressão policial e às iniciativas dos fazendeiros que se diziam 
lesados. No final da década de 70 e início de 80 a omissão da 
FETASE tornou-se patente, visto que, nas lutas por reconhecimento 
e demarcação do território indígena dos Xocós e nas de legalização 
das terras dos posseiros de Santana dos Frades, foi notória a 
ausência da Federação, enquanto se percebia claramente as 
manifestações públicas de apoio de uns poucos dirigentes de 
Sindicatos de Trabalhadores Rurais (OLIVEIRA, 1999, p.43). 
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O surgimento do Novo Sindicalismo, da CUT e do Partido dos Trabalhadores 

nos anos de 1980 possibilitou mudanças nos ideais e formas de organização dos 

trabalhadores rurais no estado de Sergipe, gerando mudanças no espaço agrário 

sergipano com a entrada do MST e a luta por terras. Os desafios enfrentados entre 

as direções dessas entidades sindicais e suas formas de ação nos sindicatos foram 

essenciais para repensar numa nova dinâmica de composição e configuração 

desses sindicatos para o objetivo principal que eram os trabalhadores rurais, suas 

garantias, seus direitos sociais e de trabalho. 

Os cortadores de cana não possuem sindicato próprio, sendo representados 

pelo STR. Por isso, possuem uma representação enfraquecida, pois os cortadores 

de cana são trabalhadores assalariados rurais e muitos deles não têm vínculo com a 

terra para a plantação de alimentos de subsistência. Além de não terem 

entendimento de sindicato e representação para lutar pelos seus direitos, muitos 

desses trabalhadores não são sindicalizados33. Com isso mantém-se atrelados ao 

sindicato somente quando estão trabalhando de carteira assinada, devido ao 

desconto obrigatório do salário direto, favorecendo ao sindicato. 

Segundo o STR, o objetivo do sindicato está no fortalecimento da organização 

e representação sindical no meio rural, propondo e negociando os direitos 

trabalhistas e sociais dos trabalhadores. O sindicato funciona de acordo com os 

setores, tendo no setor canavieiro a presença realizada a partir da elaboração de 

normas coletivas em favor dos trabalhadores do corte da cana-de-açúcar.  

A partir dos normativos os representantes dos sindicatos discutem com as 

usinas exigindo melhores condições de trabalho; já nos canaviais, dialogam com os 

trabalhadores do corte da cana e divulgam o papel da representação sindical, 

mostrando os direitos e deveres desses trabalhadores, explicando sobre os 

equipamentos de trabalho e observam as regularidades da empresa diante dos 

trabalhadores para saber se seguem corretamente o normativo. 

Conforme entrevista com representante da Fetase, a retomada da luta pela 

Convenção Coletiva a partir de 2009 foi um avanço na história de Sergipe, pois só 

tinha a existência da Convenção dos Trabalhadores Rurais do ano de 1982, depois 

                                                           
33

 De acordo com entrevista com o representante da Fetase, Nunes dos Santos Alexandre (Secretário de 

Assalariados Rurais), somente 10% dos trabalhadores canavieiros são sindicalizados. 
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desse período não houve mobilização na luta pelos trabalhadores rurais. Com a 

ampliação do cultivo da cana-de-açúcar em Sergipe e as condições dos 

trabalhadores da cana nas usinas, evidenciou-se a necessidade da mobilização do 

movimento sindical. No ano de 2009 os representantes dos sindicatos dos 

trabalhadores rurais de Sergipe, da Fetase e das usinas de açúcar e álcool de 

Sergipe se reuniram para dialogar sobre a Convenção Coletiva de Trabalho, todos 

os anos subsequentes foram realizadas reuniões para a normatização da 

Convenção.  

A Fetase juntamente com os sindicatos dos trabalhadores rurais dos 

municípios de Sergipe e o Sindicato da Indústria do Açúcar e do Álcool do Estado de 

Sergipe34 normatizaram a 5ª Convenção Coletiva de Trabalho 2012/201335 que 

estipulou as condições de trabalho previstas para a categoria dos trabalhadores 

rurais do setor canavieiro do estado de Sergipe. A vigência da Convenção Coletiva 

de Trabalho estabeleceu, para o período de 1º de novembro de 2012 a 31 de 

outubro de 2013, a data-base da categoria em 1º de novembro, com o piso salarial 

mensal da categoria dos trabalhadores na lavoura canavieira no valor de R$670,00. 

Como o trabalho é feito por produção então o preço da cana queimada seguiu os 

seguintes critérios: 

 Áreas com produtividade acima de 100 toneladas por hectare, o valor a 

ser pago será de, no mínimo, R$ 6,60 reais/tonelada. 

 Áreas com produtividade abaixo de 100 toneladas por hectare, o valor 

a ser pago será de, no mínimo, R$ 6,00 reais/tonelada. 

 

Nos eitos sobre terrenos inclinados, com declividade acentuada, o corte pago 

deve ter um acréscimo de no mínimo 10% em relação aos preços fixados 

anteriormente. Já no corte da cana crua, nesses terrenos com declividade 

                                                           
34

 O Sindicato da Indústria do Açúcar e do Álcool do Estado de Sergipe foi aprovado em alteração ao Sindicato 

da Indústria do Açúcar e Álcool, de Doces e Conservas Alimentícias, de Produtos de Cacau e Balas e Citros do 

Estado de Sergipe, a partir da convocação da Assembleia Geral para alteração estatutária: da aprovação dos 

estatutos sociais; da categoria econômica do sindicato; e da alteração do prazo de mandato da diretoria de 03 

(três) para 04 (quatro) anos. Estabelecendo como presidente o Sr. Osvaldo Leite Franco (este que é dono da 

Usina Pinheiro). Disponível em < http://www.jusbrasil.com.br/diarios/925773/pg-202-secao-3-diario-oficial-da-

uniao-dou-de-12-11-2009 >, acesso: 19 jan 2014. 
35

 FETASE. Disponível em: < http://fetase.org.br/wp-content/uploads/2013/06/CONVEN%C3%87%C3%83O-

COLETIVA-DE-TRABALHO-2013.pdf >, acesso 20 nov 2013. 
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acentuada, deve ter um acréscimo de no mínimo 30% (respeitando os percentuais 

citados), não podendo o valor ser inferior a R$20,00. 

As rodadas de negociação já aconteceram para a 6ª Convenção Coletiva de 

Trabalho do ano de 2013/2014 e teve seu início no mês de setembro/2013, sendo 

encerrada no dia 03 de dezembro de 2013. Para essa 6ª Convenção foram 

necessárias 6 rodadas de negociação sem muitos avanços para a categoria, assim 

ficou firmado para o ano de 2014 o aumento salarial de 7% (de acordo com a 

inflação) ficando o valor salarial para R$742,00. O corte da cana queimada na 

produtividade tonelada/hectare ficou fixada nos seguintes valores: abaixo de 100 

hectare ficou R$6,20/tonelada e acima de 100 hectare, R$6,80/tonelada. 

Algumas outras reivindicações levadas pelos sindicatos e a Fetase que não 

obtiveram avanços na negociação foram: a diminuição da quantidade de cana 

enleiradas de 7 linhas para 536; além da regulação das horas in itinere, que deveria 

corresponder ao tempo de serviço à disposição do empregador, ou seja, o 

pagamento pelo tempo gasto para locomoção desses trabalhadores até o eito da 

cana (as frentes de trabalho), em que pedem a remuneração por 1hora a mais por 

este deslocamento37. 

Uma conquista estabelecida em Convenção Normativa foi a redução do 

horário de trabalho no dia de sábado, que os sindicatos interviram e conseguiram 

para que os trabalhadores fossem liberados às 11h da manhã, estando em suas 

casas às 12h. De acordo com entrevista de um representante da usina: 

– O sindicato conseguiu reduzir o dia do trabalho para metade, mas 
era até bom para o trabalhador porque dávamos um valor a mais 
para completar o dia, tendo vezes de tirar R$100,00 pelo final de 
semana. Mas com o sindicato no pé tivemos que trabalhar somente 
até 11h. 

 

Em pesquisa de campo, realizada no ano de 2013, evidenciou-se que ainda 

não foi conseguido ter esse ganho das horas no sábado para os trabalhadores, 

sendo destacado nas entrevistas realizadas com os cortadores: 

 – Chegamos em casa umas 15h ou 16 horas porque no sábado 
somos levados para trabalhar em locais distante das BR‟s para que a 
fiscalização não perceba e venha multar a empresa. 

                                                           
36

 Como o corte da cana é por produção, as remunerações mínimas dos trabalhadores têm como base o preço da 

cana cortada por metro corrido ou linear, enleiradas em 7 linhas que representa 1 tonelada. 
37

 Colocando como 30 minutos de ida mais 30min de volta, no percurso da moradia até o eito, e vice-versa, mas 

que na prática o tempo gasto é muito maior do que o que foi exigido pelos Sindicatos. 
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 – No sábado colocam a gente mais longe das nossas casas para 
que a gente não tenha como deixar o canavial e retornar para casa 
antes da hora do ônibus chegar para levar a gente de volta. Ficamos 
dependendo do ônibus que só volta no canavial na hora que o cabo 
de turma manda. 

 

Nos últimos anos, a presença do Ministério Público do Trabalho, em Sergipe, 

tem sido ativa no setor canavieiro por este setor realizar atividades de cunho 

degradante, tendo como principais funções: o corte de cana para moagem, o plantio 

de cana, a aplicação de defensivos agrícolas e outras atividade relacionadas à 

produção da cana-de-açúcar (capinagem, catação de bituca38, serviços de irrigação).  

No ano de 2009, o Ministério Público já havia firmado com as usinas de cana-

de-açúcar do estado de Sergipe o termo de ajuste de conduta tendo como escopo 

as obrigações estabelecidas na NR- 31 justificando assim a atuação promocional 

sem prejuízo da atuação coercitiva. 

A atuação do MPT foi ampliada a partir de 13 de maio de 2010 quando foi 

instaurado na Procuradoria Regional do Trabalho da 20ª Região/SE o Procedimento 

Promocional nº 000329.2010.20.000/5, cujo objetivo seria a Melhoria das Condições 

do Trabalho Rural, a ser obtida mediante ações a serem implementadas por meio de 

um programa específico. Sendo considerado o Procedimento Administrativo pelos 

seguintes fatores:  

1. priorização do combate à prática do trabalho escravo e degradante, 

garantindo a observância do princípio constitucional da dignidade da 

pessoa humana e a plena realização da cidadania, bem como a garantia 

de um meio ambiente de trabalho adequado, assegurando o cumprimento 

das normas de saúde, higiene e segurança do trabalhador como objetivos 

institucionais a serem perseguidos; 

2. dificuldades de acesso à informação e aos meios de comunicação, 

enquanto realidade de vida dos trabalhadores rurais, limitando-se, com 

isso, a busca pelos serviços públicos de tutela do cidadão trabalhador, 

quer seja diretamente ou por meio de suas entidades de representação 

sindical, o que resultou na baixa demanda das atividades finalísticas da 

Regional por parte dos trabalhadores interessados; 

                                                           
38

 Bituca significa perdas de colmos e/ou suas frações, remanescentes sobre o terreno após a operação de corte, 

principalmente, o mecanizado (RIPOLI, Tomaz; RIPOLI, Marco, 2009). 
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3.  necessidade de aperfeiçoar a ampliação e divulgação dos canais de 

recebimento de denúncias, bem como possibilitar a elaboração de 

diagnóstico com vistas ao planejamento de ações específicas, de forma a 

orientar a definição da atuação prioritária no âmbito local considerando as 

reais demandas da sociedade; 

4.  constatação, a partir de informações obtidas em reunião com 

representantes da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado 

de Sergipe e do Sindicato das Indústrias do Açúcar e Álcool, da 

necessidade de uma efetiva intervenção do Órgão nas relações 

trabalhistas na zona rural; 

5.  informações obtidas de representantes dos diversos Sindicatos de 

Trabalhadores Rurais, deixando evidentes as precárias e até degradantes 

condições de trabalho na zona rural em Sergipe. 

 

A pesquisa do MPT (2012) foi realizada com as seguintes entidades: 

Ministério Público do Trabalho/ Procuradoria Regional do Trabalho em Sergipe, 

Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do 

Trabalho/FUNDACENTRO, Superintendência Regional do Trabalho e Emprego na 

Bahia/SRTE-TEM, Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em 

Sergipe/SRTE-MTE, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe 

- Campus São Cristóvão, Secretaria de Estado da Saúde/Diretoria Estadual de 

Vigilância Sanitária/SES, Empresa de Desenvolvimento Agropecuário do Estado de 

Sergipe/EMDAGRO/SEAGRI, Centro de Referência Regional em Saúde do 

Trabalhador Anísio Dário- Aracaju/SE, Federação dos Trabalhadores na Agricultura 

do Estado de Sergipe/FETASE, Associação dos Plantadores de Cana do Estado de 

Sergipe/ASPLANA, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, 

Companhia de Desenvolvimento de Recursos Hídricos e Irrigação de Sergipe. 

Com a amplitude e a complexidade das ações a serem implantadas e/ou 

implementadas tornou-se imprescindível uma atuação parceira e interinstitucional, 

que obedeciam ao mesmo propósito de analisar as condições de trabalho dos 

cortadores de cana entre 2010-2012. Desse modo, divulgou-se o resultado a partir 

de um Relatório sobre o “Estudo das condições e ambientes de trabalho na 

produção de cana-de-açúcar no estado de Sergipe”, em julho de 2012. 
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Essa pesquisa realizada pelo MPT foi de fundamental importância por ser um 

estudo que mostrou as condições de trabalho dos trabalhadores que estão à 

margem do processo estabelecido pelo sistema sociometabólico do capital, que são 

os trabalhadores canavieiros. Além de trazer à tona uma realidade que está 

evidenciada num contexto nacional e agora efetiva em dados sobre a condição entre 

as usinas do estado de Sergipe e seus trabalhadores, que não possuía muitas 

pesquisas sobre os trabalhadores rurais do setor canavieiro desse estado. Nos 

últimos anos constata-se apenas a dissertação de Shimada realizada com pesquisa 

de campo do período de 2008-2010, a partir de entrevistas e aplicação de 

questionários com os trabalhadores, e entrevistas com representantes dos 

Sindicatos e da Federação.  

As pesquisas embasaram numa mesma condição de resultados, pois na 

ordem de estabelecer o desenvolvimento do país pelo agronegócio numa leitura de 

cadeia produtiva, os trabalhadores estarão sempre estabelecidos pela ordem 

perversa do sistema da cadeia produtiva realizada para engrossar o crescimento 

vertiginoso da produção das usinas e latifundiários.  

Considera-se que o trabalho para a produção da cana é árduo, exigindo vigor 

do trabalhador e intenso esforço físico, além do assédio moral e a pouca 

proficuidade com o salário recebido são fatores que propiciam o aparecimento de 

agravos e doenças. As incidências de acidentes, adoecimento e infortúnios 

acontecem na atividade rural, mas os fatos registrados não expressam a realidade 

do espaço rural dificultando a ação de medidas que visem à proteção do 

trabalhador.  

Os resultados da pesquisa do Ministério Público do Trabalho do ano de 2012 

apontaram uma série de irregularidades relativas a direitos, segurança e saúde dos 

trabalhadores, como principais infrações encontradas estavam: instalações 

precárias, trabalhadores transportados em meio a foices, enxadas e facões, 

manipulação de veneno agrícola sem o uso dos Equipamentos de Proteção 

Individual (EPIS) e superexposição ao sol.  

Com isso, no mesmo ano, o Ministério Público do Trabalho desenvolveu um 

Plano de Ação para o setor sucroalcooleiro com o objetivo de melhorar a situação 

dos trabalhadores na produção de cana-de-açúcar, além de promover o debate e 
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atividades com as entidades para melhoramento das condições de trabalho no setor 

canavieiro do estado de Sergipe39. 

Desde então, o diálogo para formações desse Plano de Ação vem ocorrendo 

entre o MPT, a Fetase e as STR‟s de Sergipe. Um desses encontros foi a oficina 

desenvolvida pelo MPT em dezembro de 2013, sob a direção do Procurador Manoel 

Adroaldo, para apresentar às entidades sindicais representativas dos trabalhadores 

rurais do estado de Sergipe uma visão prática da importância e imprescindibilidade 

da produção da prova dos fatos ilícitos flagrados nas relações de trabalho rural para 

o sistema processual trabalhista40. Como se observa nas Figuras 04 e 05. 

 

 

FIGURA 04 

 
Fig.4: Oficina com representantes do MPT, FETASE e STR‟s, realizada no Centresir. (Na mesa 
representante do MPT na esquerda da foto e os demais representantes da FETASE). 
Fonte: Pesquisa de campo, 2013.                 Foto: SHIMADA, S. de O. 

 

 

                                                           
39

 JUSBRASIL. Sergipe terá plano de ação para o setor sucroalcooleiro, 05/09/2012. Disponível em: < 

http://mpt.jusbrasil.com.br/noticias/100052970/sergipe-tera-plano-de-acao-para-o-setor-sucroalcooleiro >, 

acesso: 10 dez 2013. 

40
 Oficina realizada no dia 12/12/2013 no Centro de Treinamento Sindical Rural (Centresir), prédio da FETASE. 
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FIGURA 05 

 
Fig.5: Oficina com representantes do MPT, FETASE e STR‟s, realizada no Centresir. (Participantes 
representantes dos Sindicatos dos Trabalhadores Rurais de Sergipe). 
Fonte: Pesquisa de campo, 2013.                 Foto: SHIMADA, S. de O. 

 

A atuação sindical, embora possa ser considerada restrita, tem denunciado e 

encaminhado lutas sobre as condições trabalhistas dos canavieiros para o Ministério 

Público do Trabalho, mas que não foram impetrados resultados positivos. Assim, 

com as oficinas explicativas sobre como juntar provas para uma denúncia possa 

seguir adiante na luta contra os problemas trabalhistas vistos no estado de Sergipe, 

desaparecendo as formas bárbaras de exploração do trabalho. 

Com a participação conjunta entre os sindicatos, o Ministério Público do 

Trabalho e o Ministério do Trabalho e Emprego possam flagrar situações irregulares 

no uso da força de trabalho na atividade sucroalcooleira. Para que possam agir em 

favor dos trabalhadores canavieiros, a partir de ações de mobilizações reivindicando 

o correto pagamento dos direitos trabalhistas, oferecimento de EPI‟s pelas usinas, 

acompanhamento e assistência médica, transparência na pesagem da cana-de-

açúcar, explicativa sobre os baixos salários e longas jornadas, maus tratos e 

contratações. 

As ações realizadas pelas entidades para organização do trabalho no corte da 

cana e os mecanismos de luta dos sindicatos dos trabalhadores rurais são 
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fundamentais para a redução da superexploração do trabalhador rural nos canaviais. 

Um dos ganhos ocorridos na atividade canavieira foi a presença da carteira de 

trabalho nos contratos trabalhistas, no entanto esta está imbuída do fetiche que 

carrega com a representatividade da garantia de trabalho. 

 

 

 

3.3 A carteira de trabalho como representação da garantia de trabalho: 

mascaramento da realidade 

 

Para entender sobre a realidade com a carteira de trabalho e o direito 

trabalhista dos trabalhadores rurais, torna necessário destacar o contexto do 

governo Vargas com sua relação de autoritarismo que instituía uma série de leis 

trabalhistas como instrumento de controle do Estado e do capital, como já foi 

observado na leitura da formação dos sindicatos.  

A criação do Ministério do Trabalho (1930) e da formação dos sindicatos 

(1931) foram iniciativas do governo Vargas com o objetivo de cooptar a classe 

trabalhadora. A partir do decreto nº 21.175, de 21 de março de 1932, foi instituída a 

obrigatoriedade da Carteira de Trabalho para os trabalhadores urbanos, concedendo 

apenas aos trabalhadores vinculados aos sindicatos oficiais, estabelecendo os 

direitos de férias e da carteira assinada.  

Sobre o trabalhador rural, Mendes (2013) destaca que diversas foram as leis 

que dispuseram de forma superficial sobre este. A maioria destas eram normas 

sindicais genéricas que não chegavam a sequer conceituar o que se entendia por 

“trabalhador rural”, como o Decreto nº 979, de 1903, e o Decreto nº 23.611, de 1933, 

entre outros. Somente com o Estatuto do Trabalhador (em 1963) que houve uma 

regulamentação específica e abrangente sobre o trabalhador rural, que apontaremos 

adiante. 

Com as restrições políticas impostas aos trabalhadores, o governo Vargas 

instituiu uma série de leis trabalhistas que culminou com a CLT – Consolidação das 

Leis do Trabalho – criada em 1943 pela legislação brasileira do trabalho com leis 

rígidas para intervir na proteção do trabalhador. A intencionalidade de sistematizar a 

legislação social levou a criação do poder do Estado de controle sobre os 

trabalhadores, fazendo crescer o poder da burocracia estatal. Valeriano (2008) 
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aponta que a legislação social vigente era um amálgama de direitos conquistados 

pelos trabalhadores com leis cerceadas de maiores benefícios concedidas à classe 

trabalhadora, sendo elaborados pelas mãos dos empresários. Com isso, as leis 

tornavam o sistema flexível e desregulamentado, enfraquecendo a classe 

trabalhadora. Uma legislação trabalhista galgada na mesma lógica de cooptação dos 

sindicatos como mecanismos de apoio a política econômica de governo. 

O papel da legislação trabalhista desde o pós-1930 esteve estabelecida no 

poder do Estado e a institucionalização das regras impostas pelo mercado para 

garantir a concentração da riqueza nas mãos dos capitalistas. Uma das medidas foi 

com a instituição do salário mínimo para que os trabalhadores se adequassem ao 

nivelamento dos salários impostos que beneficiava somente a acumulação e a 

reprodução do capital.  

Francisco de Oliveira (2003) destaca que a legislação trabalhista a partir 

desse período até 1970 teve como finalidade favorecer a acumulação do capital, 

presenciando a fase de crescimento econômico sem que tenha havido redistribuição 

de renda, redução das desigualdades sociais e melhoria no padrão de vida da 

classe trabalhadora. Nesse período, destacou-se a lei nº 605 de 1949, que garantiu 

o direito ao repouso semanal remunerado. Em seguida, a lei nº 4.066/62, que tratava 

da proteção aos recibos de quitação e pedidos de demissão (revogada pela lei nº 

5.562, de 12/12/1968), e a lei nº 4.090/62, que instituía a gratificação de natal ou 13º 

salário.  

Com a aprovação do Estatuto do Trabalhador (1963), no governo de João 

Goulart, houve a regulação das relações de trabalho no campo, instituindo o Fundo 

de Assistência e Previdência do Trabalhador Rural que representou um avanço na 

conquista dos direitos dos trabalhadores rurais, mas não houve recursos definidos 

para a sua operacionalização devido ao Golpe Militar.  

Destaca-se que a promulgação da Lei nº 4.214 de 1963 foi a primeira 

regulamentação específica e abrangente sobre o trabalhador rural, tratando 

pormenorizadamente de todos os aspectos trabalhistas referentes ao trabalhador 

rural, definindo-o, em seu art. 2º: 

Art. 2º 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. 
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No entanto, esta Lei de 1963 incorreu em grave deslize técnico, posto que, 

em verdade, tratou da definição do empregado rural, espécie da qual é gênero o 

trabalhador rural. Assim sendo, em sua conceituação, acabou por restringir por 

demais a figura do trabalhador rural, excluindo-se todas as demais categorias 

jurídicas passíveis de enquadramento na definição. 

Com o Golpe Militar foi instituído para os trabalhadores rurais apenas em 1ºde 

maio de 1969 o Plano Básico da Previdência Social, que alcançou os trabalhadores 

rurais, pelo Decreto-lei nº564, depois alterado pelo Decreto-lei nº704, de 14 de julho 

de 1969. Em 1971, a Lei Complementar nº11 instituiu o Programa de Assistência ao 

Trabalhador Rural (Pró-rural), que passou a ser gerido pelo Fundo de Assistência ao 

Trabalhador Rural (Funrural) (SILVA, 2012). 

Com a instituição do Programa Pró-rural, este trouxe mudanças com relação 

a cobertura previdenciária específica das populações rurais, que definiu a figura do 

trabalhador rural em seu art. 3º, § 1º: 

§ 1º Considera-se trabalhador rural, para os efeitos desta lei 
complementar: 
a) a pessoa física que presta serviços de natureza rural a 
empregador, mediante remuneração de qualquer espécie; 
b) o produtor, proprietário ou não, que sem empregado, trabalhe na 
atividade rural, individualmente ou em regime de economia familiar, 
assim entendido o trabalho dos membros da família indispensável à 
própria subsistência e exercido em condições de mutua dependência 
e colaboração. 

 

Esta lei abrangeu as figuras do empregado rural, que foi equiparado com a 

figura do pequeno produtor rural. Dessa forma, a promulgação da Lei nº 5.889, de 8 

de junho de 1973, deu nova regulamentação e definiu acertadamente não mais o 

trabalhador rural, mas sim o empregado rural. Como segue: 

Art. 2º 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. 

 

Esta definição legal, vigente até os dias atuais, equiparou a conceituação de 

empregado urbano e rural, ao atribuir-lhe características idênticas, diferenciando 

este daquele apenas pela prestação de serviços em propriedades rurais. 

A CLT, no artigo 7º, alínea “b”, definia os trabalhadores rurais para excluí-los:  

Art. 7º Os preceitos constantes da presente Consolidação, salvo 
quando for, em cada caso, expressamente determinado em contrário, 
não se aplicam:  
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a) ...  
b) Aos trabalhadores rurais, assim considerados aqueles que, 

exercendo funções diretamente ligadas à agricultura e à 
pecuária, não sejam empregados em atividades que, pelos 
métodos de execução dos respectivos trabalhos ou pela 
finalidade de suas operações, se classifiquem como 
industriais ou comerciais.  

 

De acordo com Laura Silva (2008), o critério da CLT, então, era estabelecido 

a partir da natureza da função exercida pelo próprio empregado, ou seja, uma 

função diretamente ligada à agricultura ou à pecuária. Com isso, estariam excluídos 

da proteção trabalhista geral os obreiros que desenvolvessem atividades não 

vinculadas aos empreendimentos industriais e comerciais. 

Pela orientação do art. 7º, “b”, da CLT, excluir-se-iam, por exemplo, os 

trabalhadores das indústrias canavieiras, porque estas promovem a transformação 

da matéria prima em produto que não preserva o seu estado natural. Tais usinas 

transformam a cana-de-açúcar em álcool e/ou em açúcar, retirando-lhe a condição 

de matéria prima. A partir disso, os trabalhadores das usinas de açúcar e álcool, até 

mesmo os cortadores de cana-de-açúcar, não seriam abrangidos pelo sistema de 

proteção da Lei n.º 5.889/73, mas sim pela Consolidação das Leis do Trabalho 

(SILVA, Laura, 2008).  

Para Laura Silva (2008), torna importante firmar o posicionamento do que seja 

o trabalhador rural safrista da cana-de-açúcar, porquanto a legislação do trabalho 

rural também alcança todos os trabalhadores que exercem as suas atividades no 

campo, por conta alheia, porém sem subordinação jurídica, tais como: o trabalhador 

avulso, o autônomo, o temporário, etc. Além de empregados propriamente ditos, 

avultam trabalhadores diversos, sem vínculo empregatício ou com vínculo disfarçado 

em modalidades de trabalho, também contratuais, tais como: parceria, empreitada, 

colonato, arrendamento, prestação de serviço avulso, etc.  

A lei n.º 5.889/73, art. 17, dispõe: “as normas da presente lei são aplicáveis, 

no que couber, aos trabalhadores rurais não compreendidos na definição do art. 2º, 

que prestem serviços a empregador rural”. Já o art. 14, do decreto n.º 73.626, de 12 

de fevereiro de 1974, que regulamentou o trabalho rural, estabeleceu que: 

As normas referentes à jornada de trabalho, trabalho noturno, 
trabalho do menor e outras compatíveis com a modalidade das 
respectivas atividades aplicam-se aos avulsos e outros trabalhadores 
rurais que, sem vínculo de emprego, prestam serviços a 
empregadores rurais.  
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No que concerne ao trabalhador rural safrista, predomina na legislação 

trabalhista rural a relação jurídica de emprego mediante o contrato de trabalho, isto 

é, existe a conjugação de vontades em torno de um interesse comum. Não obstante, 

a faixa de manifestação da vontade das partes é estreita em virtude do 

intervencionismo estatal. O contrato de trabalho só se aperfeiçoa a partir da 

prestação do trabalho. O mesmo também vale para o contrato de safra, que tem 

expressiva ocorrência no meio rural, onde plantações e criação de animais 

apresentam período próprio e limitado de atividade intensa, exigindo, em 

consequência, a contratação de mais mão de obra voltada ao trabalho específico, de 

duração limitada e previsível por aproximação (SILVA, Laura, 2008). 

O contrato de safra é aquele que tenha sua duração dependente de 
variações estacionais das atividades agrárias, assim entendendo as 
tarefas normalmente executadas no período compreendido entre o 
preparo do solo para o cultivo e a colheita. Não se aplica a esta 
espécie de contratos a contagem de períodos descontínuos de que 
trata a CLT (art. 453), de sorte que o safrista há de ser indenizado ao 
fim de cada contrato, que coincide com o término da safra (arts. 19 e 
20 do Regulamento) (GOMES; GOTTSCHALK, 1991, p.96). 

 

O contrato de safra é uma modalidade de contrato de trabalho por prazo 

determinado, dependente das variações climáticas e da sazonalidade da atividade 

agrária. Seria um tipo autônomo de contrato a prazo, fundado no art. 14, da lei nº 

5.889/73, ou até mesmo poderia ser considerado uma espécie do gênero fixado no 

art. 443, da CLT. Sendo que, 

O art. 14 da lei n.º 5.889/73 não faz alusão à obrigatoriedade de 
ajuste escrito ou outra formalidade para a celebração do contrato de 
safra. Não obstante, o art. 19 do regulamento, Decreto n.º 
73.626/1974, dispõe que “considera-se safreiro ou safrista o 
trabalhador que se obriga à prestação de serviços mediante contrato 
de safra”. No parágrafo único desse artigo, está disciplinado o 
conceito desse ajuste. Por esta razão, entende-se que este tipo de 
contratação deve ser celebrado por escrito ou, ao menos, de maneira 
expressa. Este é o típico contrato de trabalho que pode ser usado 
para reger relações de emprego na agricultura e na agroindústria. 
Aplica-se esse tipo contratual na agroindústria dependente das 
variações sazonais do produto, como é o caso, por exemplo, das 
usinas de cana-de-açúcar. (SILVA, Laura, 2008, p.40-41).  

 

Com isso, os benefícios decorrentes de acidentes de trabalho e outros direitos 

previdenciários só foram implantados para os trabalhadores rurais em 1974, por 

serem direitos dependentes do trabalho assalariado formal e que era pouco presente 
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no campo, por prevalecer a ausência da formalização do trabalho assalariado que 

destituía as garantias trabalhista e direitos previdenciários desses trabalhadores 

rurais. Dessa maneira, houve mudanças somente nas décadas de 1980 e 1990: 

[…] mediante a articulação das lutas dos movimentos sociais 
urbanos e rurais, dos trabalhadores rurais e dos trabalhadores 
urbanos, foram assegurados na Constituição Federal de 1988 e em 
legislação infraconstitucional as mais significativas reivindicações dos 
trabalhadores rurais referentes à previdência social, como a 
participação no custeio da seguridade de forma diferenciada (SILVA, 
2012, p.260).  

 

No Brasil, a nova Constituição Federal de 1988 exigia uma correlação de 

forças estabelecidas por interesses das classes sociais, para formar uma 

constituição com normas e diretrizes que pudessem ajudar a construir uma 

sociedade com novos valores. Para Florestan Fernandes (1989), a Constituição de 

1988 é heterogênea e heteróclita, pois permitiu evidenciar que as contradições 

internas da Constituição e a incapacidade de atender às requisições do contexto 

histórico deixaram-na suscetível a uma revisão global em curto intervalo de tempo e 

dotada de mecanismos que permitiram revisões parciais e frequentes.  

A Constituição Federal de 1988 traz o Capítulo II da seguridade social, o qual 

representa um avanço expressivo e uma conquista significativa dos movimentos 

organizados da sociedade impondo uma nova lógica para presidir a proteção social 

no país, a partir da universalização do acesso aos direitos relativos à saúde, à 

previdência social e à assistência social. Uma lógica que estava na contramão do 

que vinha ocorrendo nos países do capitalismo avançado, em que a reestruturação 

produtiva associada ao redimensionamento das funções do Estado e à 

financeirização do capital, impunha um desmantelamento dos sistemas de proteção 

social, mercantilizando fortemente essa proteção. Com isso: 

[…] as mudanças no mundo do trabalho e seus efeitos devastadores 
– sobretudo o crescimento das taxas de desemprego e da 
informalidade, a queda do valor real dos salários, a precarização das 
relações e condições de trabalho, acrescidos pelas mudanças na 
estrutura da proteção social na década de 1980, mediante a 
instituição da seguridade social como um mecanismo de ampliação 
de direitos na área de saúde, previdência e assistência social -, 
impactaram a cobertura da previdência social, nas décadas de 1980 
[…] e de 1990 (SILVA, 2012, p.274). 

 

A crise estrutural estabelecida no sistema do capital afeta em grandes 

proporções a parte mais fraca do sistema, que é a classe trabalhadora que com sua 
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força de trabalho sobrevive às condições postas pelo capital. O processo de 

desregulamentação econômica e social sob a hegemonia do neoliberalismo visou 

fortalecer a flexibilização e a precariedade das relações de trabalho, 

operacionalizando o poder do capital a partir da forma de uso do trabalho, seja com 

relação a: contratação, remuneração e tempo disponível para o trabalho. Dessa 

maneira: 

A flexibilização e a desregulamentação das relações de trabalho tem 
um significado bastante expressivo que é o desvencilhar o capital da 
camisa de força proporcionada pelo arranjo regulatório, cujo eixo 
estava pautado por uma forte intervenção do poder público em uma 
completa oposição aos princípios que colocam no mercado a 
determinação do uso do trabalho (ALENCAR, 2010, p.131). 

 

O trabalho e a seguridade social deveriam estar intrinsecamente 

determinados pela indissociabilidade para assegurar condições melhores de vida à 

população. No entanto, a dimensão que a seguridade social integra efetivamente 

para atendimento dos benefícios previdenciários e assistenciais está estabelecida 

mediante o acesso da classe trabalhadora ao trabalho ou emprego, gerando sérios 

problemas com quem somente trabalha em curtos espaços de tempo, como o caso 

dos trabalhadores rurais do setor canavieiro. Destaca-se que: 

A seguridade social, por um lado, assume a função de garantir 
direitos derivados do trabalho (aposentadoria, seguro desemprego, 
pensões, auxílio doença, licença maternidade, salário família) para 
os trabalhadores que perderam, momentânea ou permanentemente, 
sua capacidade laborativa. Mas esses direitos se destinam apenas 
àqueles que vivenciam ou vivenciaram uma relação e trabalho 
estável, com emprego e contribuição de longo prazo decorrentes do 
(e proporcionais ao) salário. Por outro lado, os ajustes estruturais e o 
aumento generalizado de desemprego nos países capitalistas vêm 
provocando o surgimento e expansão de programas assistenciais de 
transferência de renda para aqueles que não têm (e mesmo nunca 
tiveram) acesso ao trabalho, com a função de garantir acesso a 
rendimentos mínimos (BOSCHETTI, 2010, p.13-14). 

 

No trabalho dos canaviais presencia-se uma relação trabalhista permeada de 

inseguridade e mobilidade do trabalho sendo trabalhadores móveis para o capital, 

pois o maior contingente de trabalhador é contratado somente no período de safra 

da cana-de-açúcar.  
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A compreensão da safra deve ser a de contrato extensivo41, ou seja, o 

contrato de safra abrange não só a colheita, mas também os períodos precedentes 

de preparo do solo e plantio com a qual estejam vinculados. Ao final da safra, 

operando-se a resolução contratual, o safrista receberá a indenização que lhe seja 

devida por força de lei: art. 14, da lei n.º 5.889/73, e art. 20, do Regulamento. A 

Constituição de 1988 transformou a indenização em Fundo de Garantia por Tempo 

de Serviço (FGTS), significando que, ao término do contrato de safra, é devido o 

levantamento dos depósitos do FGTS e não a indenização em duodécimos (SILVA, 

Laura, 2008).  

Em Sergipe, o período da safra tem início no mês de setembro e duração 

aproximada de seis meses, até o mês de março. O período de safra compreende o 

corte da cana para a moagem, com isso na entressafra é que são realizadas as 

outras duas partes do ciclo da cana, já comentadas anteriormente. De acordo com a 

análise de Laura Silva (2008) o que ocorre, com frequência em Sergipe, é a 

permanência de alguns dos trabalhadores que foram contratados para trabalhar 

durante a safra, após o término desta continuarem trabalhando na usina. Logo, 

esses contratos perdem a característica de contrato por tempo determinado e 

passam a vigorar sem prazo. Em geral, fora do período de safra, não são feitas 

contratações por tempo determinado para o labor no campo e sim contratos sem 

prazo. 

Nas entrevistas realizadas em 2013, com trabalhadores da usina Taquari, 

verificou-se que no período da entressafra, quando se desenvolve trabalho referente 

ao 1º e 2º ciclos da cana, tiveram algumas pessoas trabalhando por diárias, 

prestando serviço sem vínculo empregatício. Nas atividades referentes ao 1º ciclo 

como a limpeza do solo e plantação das sementes, os entrevistados informaram 

que, muitas vezes, os trabalhadores trabalham para receber a diária de acordo com 

o que foi acertado com o chefe responsável. Assim, disseram que são poucos para 

trabalhar nesse período e não ganham muito, além de não ter transportes, tendo que 

ir a pé para o serviço, pois sempre eles colocam em localidades mais próximas para 

as pessoas trabalhar e, assim, nos dias de chuva, fica mais difícil para chegar aos 

canaviais.  
                                                           
41

 A compreensão da safra pode ser extensiva, de modo a permitir a celebração de um contrato por tempo 

determinado para todas as atividades de preparação do solo, semeadura, manutenção e colheita (SILVA, 2008, 

p.41). 
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Nas atividades do 2º ciclo, há a utilização de herbicidas que é um dos 

problemas mais sérios das atividades realizadas na atividade da cana, pois estes 

herbicidas, muitas vezes, são manuseados sem nenhuma explicativa dos riscos que 

correm, pois, como foi dito anteriormente, necessita de cuidados especiais como: ao 

utilizar o defensivo agrícola, os trabalhadores devem deixar as roupas no local para 

serem limpas e lavar bem as mãos, pois não pode ter contato com olhos, boca e 

nem com outras pessoas utilizando de objetos que estejam em contato direto com o 

veneno. Na prática, há muitas reclamações de quem realiza esta atividade, pois 

além de não utilizar adequados procedimentos, disseram sentir náuseas e fortes 

dores de cabeça. Nessa atividade, também, muitos fazem a partir das diárias que 

recebem de acordo com a pulverização realizada, ou seja, eles devem colocar 30 

“bombas” (os pulverizadores que ficam nas costas do trabalhador para aplicar na 

cana) recebendo uma diária no valor de R$40,00, assim, no horário que terminam já 

estão liberados para retornar as suas casas, muitas vezes, trabalham somente no 

horário da manhã.  

Outra situação no contrato de trabalho realizado pelos trabalhadores 

canavieiros é sobre o tempo determinado de uma safra, que, em média, tem a 

duração de seis meses (de setembro a março), impedindo o recebimento do seguro 

desemprego (lei n.º 7998/90, art. 2º, inciso I). O saque dos depósitos do FGTS é 

feito nos moldes da lei n.º 8.036/90, art. 20, inciso IX, ou seja, não incide sobre os 

depósitos nenhuma indenização compensatória, nos termos do art. 7º, inciso I, 

combinado com o art. 10, inciso I, do ADCT (Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias) (SILVA, Laura, 2008). Para ter direito ao seguro desemprego, torna 

necessário estar com a carteira assinada por duas safras consecutivas. 

Camargo (2010) destaca que a Lei nº. 5.889/73, que rege o trabalho rural foi 

modificada, em edição extra pela Medida Provisória nº 410, publicada no DOU de 

28.12.2007, a qual posteriormente foi convertida na Lei 11.718, de 20 de junho de 

2008 e publicada no Diário Oficial da União de 23 de junho de 2008. Assim, 

conforme a Lei 11.718/2008, só o produtor rural pessoa física, proprietário ou não, 

que explore diretamente atividade agroeconômica, poderá realizar contratação de 
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trabalhador rural por pequeno prazo42 para o exercício de atividades de natureza 

temporária. 

Sob esta nova figura contratual, a inclusão do trabalhador rural na Previdência 

Social tem sido feita mediante a Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do 

Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP), com alíquota de 8% 

sobre o valor da remuneração; cabendo à Previdência Social instituir mecanismo 

que possibilite a identificação do segurado. Não há necessidade de registro desta 

contratação na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) do trabalhador 

rural ou em Livro/Ficha de Registro de Empregados, mas deve ser obrigatória a 

adoção de contrato escrito para fins de exibição à fiscalização trabalhista. 

Para ter acesso aos benefícios da aposentadoria e pensões rurais, o 

trabalhador rural que presta serviço em caráter eventual será enquadrado na 

Previdência Social como segurado contribuinte individual. Observa-se que a 

contribuição previdenciária devida pelo trabalhador, sempre sob a alíquota de 8%, 

será deduzida pelo tomador dos seus serviços e recolhida ao Instituto Nacional do 

Seguro Social (INSS) no prazo normal, assim como ao Fundo de Garantia do Tempo 

de Serviço (FGTS), que será recolhido na forma da Lei n.º 8.036, de 11 de maio de 

1990. 

Mediante a Lei de 2008, o prazo final para que os trabalhadores rurais 

empregados requeressem a aposentadoria por idade, recebendo o equivalente a um 

salário mínimo, foi até 31 de dezembro de 2010. Depois desse período, a concessão 

de aposentadoria por idade do empregado rural, para efeito de carência, está sendo 

contada da seguinte forma: de 2011 a 2015, cada mês será multiplicado por três; e 

de 2016 a 2020, cada mês de emprego será multiplicado por dois, sempre dentro do 

limite de 12 meses. Esse processo só será aplicável para a concessão de 

aposentadoria no valor de um salário mínimo. 

A realidade no Brasil é que muitos trabalhadores não possuem trabalho 

estável fortalecendo cada vez mais o aumento do contingente de trabalhadores 

desempregados ou subempregados que ficam sem acesso aos benefícios 

previdenciários da seguridade social.  

                                                           
42

 Esse contrato por pequeno prazo poderá ter duração de até 2 (dois) meses dentro do período de 01 (um) ano. O 

contrato de trabalhador rural por pequeno prazo que superar dois meses dentro do período de um ano será 

convertido em contrato de trabalho por prazo indeterminado. 
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No corte da cana, encerrado o período de safra, os trabalhadores são 

excluídos do sistema de proteção social (trabalhista, previdenciário e de seguridade 

social), inclusive quanto ao acesso à Justiça do Trabalho. Nessa situação, 

estabelecem-se ações com politicas públicas atendidas pelo governo a partir de 

programas de transferência de renda realizados pelo governo federal que atende as 

realidades dos estados e dos municípios. A implementação desses Programas 

efetivam os problemas relacionados ao emprego e condição de subalternidade da 

população às ajudas assistencialistas do governo, tais programas: 

[…] se limitam à garantia de um “mínimo social”, não contribuem para 
a ampliação do direito ao trabalho e direitos derivados como salário 
mínimo, seguro desemprego, aposentadoria, mas têm a 
funcionalidade de manter a sobrevivência de seus beneficiários e, 
assim, assegurar uma dinâmica de consumo necessário à 
reprodução capitalista e ao desenvolvimento econômico 
(BOSCHETTI, 2010, p.14). 

 

Os trabalhadores do corte da cana na entressafra ficam sem trabalho na 

usina, ficando à mercê dos trabalhos que aparecem para esperar a próxima safra 

numa mobilidade típica da lógica do exército de reserva. Nesse período de espera 

os trabalhadores estarão inseridos nos programas assistencialistas do governo, no 

caso dos trabalhadores da cana do estado de Sergipe é o Programa Mão-Amiga43, 

como “garantia” à sobrevivência. 

O programa Mão Amiga foi criado em 2009 com o objetivo de transferência de 

renda e geração de cidadania para os trabalhadores rurais da laranja e da cana-de-

açúcar no período da entressafra, através de uma bolsa mensal de R$ 190,00 

durante os meses de novembro a fevereiro para a cultura da laranja, e entre maio e 

agosto para a cana-de-açúcar, com recursos oriundos do Fundo Estadual de 

Combate e Erradicação da Pobreza (Funcep). 

A precarização do trabalho fortalece a acumulação flexível em que o capital 

se apodera para fortalecimento e ampliação do mais-valor. Com isso dissemina o 

que Marx já destacava em seus estudos, de que o trabalho é a fonte da acumulação 

                                                           
43

 Com a publicação da Lei 7.391 de 04 de maio de 2012, ampliou para 36 os municípios que passaram a fazer 

parte do programa e 10 mil famílias sergipanas beneficiadas, representantes dos trabalhadores da cana-de-açúcar 

e laranja. Desses, 22 municípios são os que entregam o cultivo da cana-de-açúcar que são: Areia Branca, 

Laranjeiras, Riachuelo, Siriri, Nossa Senhora das Dores, Japoatã, Santana do São Francisco, Japaratuba, 

Neópolis, Muribeca, Malhada dos Bois, Pacatuba, Divina Pastora, Santa Rosa de Lima, Maruim, Rosário do 

Catete, São Francisco, Capela e Santa Luzia do Itanhy, São Cristóvão, Santo Amaro, Itabaianinha (SEIDES, 

2013). 
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do capital, estando os trabalhadores disponíveis para o modo de produção 

capitalista sujeitando-se as exigências do capital,: 

[…] se uma população trabalhadora excedente é produto necessário 
da acumulação ou do desenvolvimento da riqueza no sistema 
capitalista, ela se torna, por sua vez, a alavanca da acumulação 
capitalista e, mesmo, condição de existência do modo de produção 
capitalista. Ela constitui um exército industrial de reserva disponível, 
que pertence ao capital de maneira tão absoluta como se fosse 
criado e mantido por ele. Ela proporciona o material humano a 
serviço das necessidades variáveis de expansão do capital e sempre 
pronto para ser explorado, independentemente dos limites do 
verdadeiro incremento da população. Com a acumulação e com o 
desenvolvimento da produtividade do trabalho que a acompanha, 
cresce a força de expansão súbita do capital (MARX, L.1 v.2, 2006a, 
p.735). 

 

A lógica de sujeição do trabalhador ao capital pode ser evidenciada pela 

análise do diretor do DIEESE (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos 

Socioeconômicos), Clemente Ganz Lucio, que destacou a redução significativa do 

desemprego, mostrada pelo Dieese nos últimos anos, saindo de uma média da 

ordem de 22% de desemprego e estando numa taxa inferior a 10%, incluindo postos 

de trabalho formais e informais (CONTROVÉRSIA, 2012). Tendo nesse processo o 

predomínio da oferta de postos de trabalho assalariado, com carteira de trabalho 

assinada. Com isso, o diretor do Dieese aponta que mesmo o trabalho sendo 

precário, o importante é ter o emprego formal e lutar por condições melhores de 

trabalho. Para o diretor do Dieese, no ano de 2012 observou-se que: 

[…] de cada 10 postos de trabalho gerados, de 7 a 9 são formais, 
com carteira assinada e com sistema de proteção social vinculado. É 
evidente que, na estrutura do mercado de trabalho brasileiro, os 
salários estão baixos, há precarização dos postos de trabalho, e se é 
uma empresa que presta serviços terceirizados muitas vezes o posto 
de trabalho é formal, mas é precário, com condições de saúde não 
adequadas. Mas uma coisa é o trabalhador estar empregado, lutando 
para melhorar as condições de trabalho, outra coisa é estar 
desempregado, sem salário, sem renda, o que é um problema muito 
mais grave. O contexto atual é diferente dos anos 1990, quando 
tínhamos baixíssimas ofertas de postos de trabalho e nela 
predominavam postos informais. De cada 10 pessoas trabalhando, 
seis eram informais e quatro eram formais. Há uma mudança de 
qualidade em relação à carteira de trabalho e à proteção social. No 
entanto, carteira de trabalho não resolve outras dimensões que 
precisam ser transformadas ao longo das lutas que o movimento 
sindical tem que fazer por melhores condições de salário, de 
trabalho, pela regulamentação da terceirização no sentido de evitar a 
precarização. 
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O ano de 2013 foi marcado pelos 70 anos da criação da CLT. O que se tem 

na leitura do governo é que o mercado de trabalho está aquecido, mostrado pelos 

dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) que tem o 

aumento nos empregos formais. De fevereiro de 2012 a fevereiro de 2013, 1,1 

milhão de postos de trabalho foram criados, numa expansão de 2,89% no 

contingente de celetistas em todo o Brasil. O Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) divulgou, no mesmo período, que o número do desemprego de 

janeiro 2013 foi de 5,4%, sendo o percentual mais baixo num mês de janeiro desde 

2003 (CAMARGO, 2013).  

A legislação protege não só o trabalhador, mas também a própria relação de 

trabalho, pois mantêm estáveis e equilibradas as relações com os empregadores, no 

entanto tem-se a necessidade dos trabalhos estarem adequados com as normas 

regulatórias. Mesmo no século XXI ainda existe trabalho escravo moderno a partir 

das ameaças presentes no dia a dia do trabalhador que, muitas vezes, se vê 

obrigado a aceitar condições irregulares na empresa para sustentar a si e à sua 

família, tendo que se submeter a um ambiente de trabalho inseguro que gera 

problemas à sua saúde ou a um contrato fraudulento. 

Com isso, as leis trabalhistas e as Convenções Coletivas do setor canavieiro 

não têm amparado devidamente esses trabalhadores, ocorrendo casos de trabalhos 

degradantes, forçados ou similares à escravidão. Na produção canavieira a 

perspectiva de trabalhar no corte da cana gera o ímpeto do sonho de mudanças nas 

vidas dos trabalhadores, por ter o trabalho realizado na obrigatoriedade da carteira 

de trabalho, posicionando-se no discurso da carteira de trabalho como a garantia de 

renda que, na maioria das vezes, esses trabalhadores nunca tiveram esse benefício. 

Nesse fetiche realizado pela carteira de trabalho, eles são sujeitados ao trabalho 

degradante nos canaviais, sendo este estabelecido no trabalho por produção. 

As metamorfoses do trabalho que traveste a barbárie no trabalho canavieiro 

serão analisadas no próximo capítulo, com o entendimento de que o sistema do 

capital não tem limites para exploração das condições humanas de vida a partir 

dessa simbiose. A voracidade destrutiva do capital alcança níveis extremos de 

exploração com a precarização da atividade laboral, realizada pelo trabalho 

assalariado e temporário dos trabalhadores canavieiros. 
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IV CAPÍTULO 

AS METAMORFOSES DO TRABALHO: FORMAS DE TRAVESTIMENTO DA 

BARBÁRIE NO TRABALHO CANAVIEIRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A imposição da „escravidão assalariada‟, meio indispensável de exploração 
do trabalho excedente nos marcos desse sistema, sem a qual não pode 

existir, cerceada pelo desemprego crônico, transforma num paradoxo 
insolúvel a base da acumulação do capital, pois convivem lado a lado a 

necessidade ineliminável de trabalho vivo e a produção crescente de 
trabalho supérfluo expulso da produção […]” (PANIAGO, 2012) 
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IV CAPÍTULO 

AS METAMORFOSES DO TRABALHO: FORMAS DE TRAVESTIMENTO DA 

BARBÁRIE NO TRABALHO CANAVIEIRO 

 

 

 

 

Nas relações capitalistas o trabalhador faz parte do sistema para garantir a 

sua sobrevivência, ao mesmo tempo em que fortalece o sistema do capital e 

enriquecimento dos capitalistas com a ampliação do mais-valor, evidenciado por 

Marx. Sendo de extrema importância para destacar os trabalhadores rurais que 

realizam a atividade canavieira para seu sustento e de sua família. 

O processo de barbárie é uma constante na relação capital e trabalho, por 

constituir num mascaramento reprimido da relação contemporânea de trabalho e das 

mudanças no mundo do trabalho. Presenciam-se as metamorfoses do trabalho 

marcadas em formas de travestimento cada vez mais precário. A relação de trabalho 

traz condições mais rígidas, mas todo o viés é burlado na prática existente com 

relação ao trabalhador que terá uma lógica imbricada na subserviência que o próprio 

sistema do capital impõe para sua circulação que fortalece o sistema 

sociometabólico em questão. 

Ao longo desse capítulo será analisada: a mobilidade do trabalho, destacando 

os movimentos migratórios dos trabalhadores para a realização da atividade 

canavieira em outros municípios e/ou outros estados, que necessitam ficar nos 

alojamentos das empresas no período da safra; o trabalho escravo ou análogo à 

escravidão; as condições de etnia, de gênero e de idade presentes na atividade da 

cana-de-açúcar, sendo marcas de um trabalho em que o principal está na garantia 

da produtividade e lucratividade das empresas; a saúde do trabalhador e a 

seguridade trabalhista através das situações de trabalho vivenciada por esses 

trabalhadores que necessitam receber o salário para o sustento próprio e de suas 

famílias; as relações trabalhistas e trabalho por produção, fetiches imbuídos na 

relação capital-trabalho. 
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4.1 Mobilidade do Trabalho e a submissão ao capital 

 

Na lógica da produção capitalista, os donos das usinas estão na ânsia de 

lucratividade em relação mediada pelo Estado, a partir da política nacional de 

agrocombustíveis, para obter o lucro permanente. Na cadeia produtiva do 

agronegócio, os trabalhadores canavieiros terão a precariedade do trabalho 

presente, sendo marcados pela barbárie do trabalho. 

A migração contemporânea faz parte da realização do ciclo produtivo do 

capital, Dieter Heidemann (2004) afirma que é a partir da sociedade moderna que se 

caracteriza a mobilização geral, total e forçada para as funções do trabalho.  

A produção canavieira se constitui no movimento sazonal e temporário em 

que, no período da safra, as usinas sucroalcooleiras atraem diversos trabalhadores 

para o corte da cana, tendo no seu perfil a condição do trabalhador migrante. 

A migração, para Gaudemar (1977), é analisada pela mobilidade da força de 

trabalho que acontece na relação capital e trabalho a partir da acumulação 

capitalista. A migração atua como agente de transformação, tendo a dimensão 

espacial estabelecida pelas formas concretas de mobilidade da força de trabalho. 

A mobilidade da força de trabalho conduz a três momentos do processo de 

acumulação, representando as próprias condições de existência do capitalismo, 

destacados por Gaudemar (1977, p.193-195), a saber: 

1) Produção das forças de trabalho, que é o momento da aquisição da 

sua mobilidade por parte do trabalhador, via acumulação primitiva e 

formação do mercado trabalho; 

2) Utilização das forças de trabalho, através da submissão da 

mobilidade do trabalhador às exigências do capital; 

3) Circulação das forças de trabalho, que corresponde à submissão da 

mobilidade do trabalhador às exigências do mercado, ou seja, o 

trabalhador à mercê do capital e das suas crises periódicas, se 

desloca de uma esfera de atividade para outra. 

 

O fluxo migratório é constante para os trabalhadores que necessitam manter-

se nos trabalhos que realizam para garantir o sustento de suas famílias. No campo 

sergipano, a mobilidade dos trabalhadores rurais se estabelece, principalmente, na 

colheita da laranja e cana-de-açúcar, como aponta os estudos de Milton Pinto (1996) 
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e Nelmires da Silva (2003), que constataram a migração temporária dinâmica que 

tem como finalidade do trabalho a obtenção do ganho salarial, compreendendo a 

complexa relação de poder existente na produção do espaço tanto da citricultura, 

quanto da canavieira.  

Novaes et al (2007) destacaram que, nos últimos anos, as migrações de 

trabalhadores do Nordeste para São Paulo contribuíram para modificar as dinâmicas 

das migrações sazonais para a atividade canavieira, das idas e vindas anuais dos 

trabalhadores para a colheita da safra da cana. Em sua nova dinâmica, o mercado 

de trabalho canavieiro combina trabalhadores com contrato por tempo indeterminado 

com residência fixa, trabalhadores migrantes que ficam por mais de uma safra com 

diferentes tipos de contrato de trabalho na safra e na entressafra e, finalmente, 

trabalhadores migrantes safristas, arregimentados por empreiteiros que prestam 

serviço para diferentes usinas. 

Na atividade canavieira a mobilidade é marcante, pois é no período da safra 

da cana-de-açúcar quando mais torna necessária a utilização do trabalho manual, 

sendo o período em que o trabalhador terá o emprego de carteira assinada. De 

acordo com a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS)44, fornecida pelo 

Ministério do Trabalho e Emprego, no estado de Sergipe, no ano de 2012, foram 

gerados o total de 388.507 empregos formais, sendo que 13.141 encontravam-se no 

setor agropecuário, representado pelos trabalhadores rurais com carteira assinada. 

Na atividade canavieira sergipana, no período da safra, são contratados muitos 

trabalhadores, chegando a quase 10 mil empregos diretos e indiretos.  

A presença do movimento migratório de trabalhadores inter-regional é 

marcante no período de safra. O alojamento faz parte das usinas que contratam 

trabalhadores de outros estados. Em Sergipe, as usinas que trabalham com 

alojamento, atualmente, são: Usina Taquari e Usina São José Pinheiro. A usina 

Taquari tem seus alojamentos no município de Neópolis que recebe trabalhadores 

do estado de Alagoas. 

A usina São José Pinheiro dispõe de alojamentos nos municípios de 

Laranjeiras e de Areia Branca. Os trabalhadores da Usina São José Pinheiro são, na 

sua maioria, de municípios de outros estados, pois esta usina conta com 5 
                                                           
44

 MTE. Dados do RAIS 2011-2012. Disponível em: < 

http://portal.mte.gov.br/data/files/FF808081419E9C900141B75C5AE434A6/consolidado%20tabelas.pdf >, 

acesso: 01 fev 2014. 
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alojamentos que recebem trabalhadores dos estados de Alagoas, Bahia e 

Pernambuco (Figura 06). 

Em pesquisa de campo, foi identificada a migração interna nos municípios do 

estado de Sergipe no período da safra. A usina Pinheiro é quem recebe a maior 

parte dos trabalhadores dos municípios sergipanos com a condição do trabalho de 

carteira assinada no período de safra, constatando a presença de trabalhadores dos 

municípios de Muribeca, Nossa Senhora Aparecida, Carira, Propriá (Figura 07). 
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FIGURA 06 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2011-2013. 
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FIGURA 07 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2011-2013. 

 

SERGIPE 
MOBILIDADE DO TRABALHO  

NA CANA-DE-AÇÚCAR 

2011-2013 



165 

 

Como a safra da cana-de-açúcar tem ciclos de produção diferenciados com 

relação às regiões Sudeste e Nordeste, gera-se uma mobilidade constante dos 

trabalhadores canavieiros nos períodos respectivos, de abril até novembro e de 

novembro até abril, destaca-se que o período da colheita e moagem pode variar de 

acordo com o tipo de cana (NOVACANA.COM, 2014). Em Sergipe45, o período de 

colheita é realizado de setembro até março, sendo respectivamente realizado nos 

meses de setembro (8,7% da produção de cana-de-açúcar), outubro (18,7%), 

novembro (22,6%), dezembro (23,2%), janeiro (17,1%), fevereiro (8,7%) e março 

(1%). 

O movimento migratório dos trabalhadores de Sergipe para outros estados 

acontece através dos agenciadores no período de safra, somente mudando as 

usinas que irão trabalhar. Verificou-se na Ata de Audiência Pública realizada em 

Ribeirão Preto/SP46, em 04 de outubro de 2005, com o objetivo de extrair 

informações sobre a situação dos trabalhadores do setor de cana da Macrorregião 

de Ribeirão Preto. Para isso, o Senhor Antônio Boava, Secretário dos Trabalhadores 

Rurais de Itápolis, constatou que na Usina Irmãos Malosso, Fazenda Camilo 

Malosso, havia a presença do agenciador, chamado de “gato”, que buscava 

trabalhadores em Pernambuco, Paraíba, Bahia e em Sergipe. Conforme registro da 

Ata, esses agenciadores tinham sete turmas, uma de cada região, uma de Minas, 

duas da Bahia e três de Sergipe. Os agenciadores prometiam a garantia do seguro 

desemprego, entretanto, quando iniciavam as atividades, os trabalhadores 

percebiam que tinham sido enganados, conforme relato da ata de Audiência Pública 

(2005, p.4): 

– […] E esses de Sergipe vieram em face da promessa da garantia 
do seguro desemprego, mas isso não existe devido ao contrato por 
tempo determinado. Esses trabalhadores ficaram revoltados e 
pararam, mas foi resolvido, inclusive está por terminar o contrato e 
talvez nem completem os seis meses necessários para receberem o 
seguro desemprego. Vieram por intermédio de um “gato”, do 
Município de Borborema, que tem três ônibus. O “gato” faz o 
agenciamento. São contratados indiretamente, vêm às vezes por 
conta própria para São Paulo, daí eles vêm para cá [município de 

                                                           
45

 NOVACANA.COM. Seca reduz em 10% produção de álcool e açúcar em Sergipe, 15/10/2013. Disponível 

em: < http://www.novacana.com/n/cana/safra/seca-reduz-10-producao-alcool-acucar-se-151013/ >, acesso: 30 

dez 2013. 
46

 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. Ata da Audiência Pública, representação 1.34.001.004356/2005-91, 

em 04/10/2005. Disponível em: < http://www.prsp.mpf.mp.br/prdc/area-de-

atuacao/escravtraf/Ata%20da%20Audiencia%20Publica%20realizada%20em%20Ribeirao%20Preto%20-

%20traba.pdf >, acesso: 28 jan 2014. 
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Itápolis] com o serviço pego, e fazem os exames de saúde aqui, 
também não receberam o seguro desemprego. 

 

Em entrevistas realizadas (2012-2013) com cortadores que já foram trabalhar 

em estados da região Sudeste, estes informaram que somente vão trabalhar se o 

salário for maior. A distância não compensa, além de ficarem longe da família, só 

podendo retornar no final da safra: 

– Lá é bem melhor, é bem tratado, só que lá o cabra só vai pra vim 
no fim da safra, e aí não dá não, ficar longe da família muito tempo... 
Mas se quer juntar um dinheirinho, vai pra lá uma vez, depois não 
quer conversa... (Homem, 35 anos). 

 

Os trabalhadores migrantes preferem trabalhar nos estados próximos da sua 

moradia, porque um final de semana por mês eles retornam as suas casas para 

visitar a família. Fato que ocorre no final do mês, quando recebem a segunda 

quinzena do pagamento. Os ônibus da usina que transportam os trabalhadores até 

as cidades de origem no sábado pela manhã e retornam para o alojamento da Usina 

na segunda pela manhã, como pode observar nas Figuras 08 e 09. 

– Tô indo hoje, é pouco tempo... Pelo menos ver a família e volta, 
descansa um pouco disso aqui. (Homem, 41 anos). 

 

FIGURA 08 

 
Fig.8: Trabalhadores esperando ônibus da Empresa para visitar suas famílias em outros estados. 
Fonte: Pesquisa de campo, 2013.              Foto: SHIMADA, S. de O. 
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FIGURA 09 

 
Fig.09: Trabalhadores esperando ônibus da Empresa para visitar suas famílias em outros estados. 
Fonte: Pesquisa de campo, 2013.                 Foto: SHIMADA, S. de O. 

 

Conforme as entrevistas realizadas, a maioria dos trabalhadores migrantes já 

está há duas safras ou mais em Sergipe. Há a presença de agenciadores que 

organizam os trabalhadores para transportar rumo a Usina. No acerto não existe 

documentação contratual, apenas o recolhimento das carteiras profissionais dos 

trabalhadores selecionados. Com o início da safra, os ônibus da usina vão buscar os 

trabalhadores em suas casas, ficando alojados em prédios da própria usina. Como 

pode ser verificado nas falas: 

– O agenciador é Edmilson, ele mora em Pernambuco e sai pegando 
gente de Pernambuco, Alagoas e Bahia pra trazer pra cá. De cada 
trabalhador, ele deve ganhar uma produção boa. Ele ganha direto 
com a Empresa [usina]. (Homem, 39 anos). 

– Quando termina a safra a gente vai embora, quando falta dois mês 
pra começar a outra safra ele [agenciador] vai pegar a carteira nas 
casas. (Homem, 41 anos). 

– O agenciador é só pra essa usina em Sergipe, o mesmo homem 
[agenciador] coloca também em outras [usinas] de Alagoas também. 
(Homem, 29 anos). 

 

A presença do agenciador é uma constante no período da safra, este tem a 

função de intermediar a relação empregatícia entre os trabalhadores e a usina, a 

partir do recrutamento. A seleção acontece com os migrantes que já trabalharam na 
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usina ou com novos trabalhadores do próprio município e circunvizinhos. Um mês 

antes do começo da safra começa o trabalho de coleta das carteiras profissionais 

para serem levadas à usina. Esse tipo de contratação é realizado com todos os 

trabalhadores do corte da cana, tanto os dos alojamentos quanto os trabalhadores 

residentes no entorno da usina. Em geral, as turmas são formadas de parentes, 

vizinhos e amigos, que facilitam o recrutamento para os alojamentos, como também 

para buscar diariamente os trabalhadores selecionados nos povoados com o 

transporte da usina. 

Silva (1999) destaca que a presença dos agenciadores e empreiteiros para o 

regime de contrato temporário são, muitas vezes, estratégias utilizadas pelos 

usineiros para não arcar com os direitos trabalhistas devido à terceirização da 

arregimentação e do controle do processo de trabalho de cortadores de cana, 

elementos fundamentais nesta estratégia. Sua função inclui transportá-los de suas 

cidades de origem para as usinas, assim como se responsabilizam pelo 

cumprimento das metas de produtividade do cortador, ou seja, da quantidade de 

toneladas de cana cortada por dia. 

O transporte é um dos inúmeros problemas presentes na condição da 

mobilidade diária dos trabalhadores devido às péssimas condições dos ônibus 

utilizados para o transporte dos trabalhadores para os canaviais e retorno para suas 

moradias. A Usina Pinheiro é a única que dispõe de ônibus próprios, as outras 

usinas alugam ônibus para fazer o transporte dos trabalhadores. Em entrevista com 

o representante da usina que aluga este serviço de transporte, este informou que: 

– para a empresa é melhor comprar máquinas para a colheita do que 
comprar ônibus, pois terá muita burocracia para manter o ônibus. 
Não é viável... 

 

Isso ocorre porque para transportar trabalhadores rurais em ônibus é 

obrigatório documento de autorização para o transporte de trabalhadores recrutados 

para laborar em localidades diversas de sua origem, denominado Certidão 

Declaratória de Transporte de Trabalhadores (CDTT) que faz parte da Instrução 

Normativa Nº76, da Secretaria de Inspeção do Trabalho (SIT) (JUSBRASIL, 2009). 

Com essa nova resolução que revoga a Instrução Normativa Nº65, o empregador 

deve comunicar à Superintendência Regional do Trabalho e Emprego (SRTE) sobre 

o transporte dos trabalhadores por meio da Certidão Declaratória, que deve constar 

as seguintes informações: CNPJ da empresa, endereço completo da sede do 
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contratante, número de trabalhadores recrutados, data de embarque e destino. Além 

disso, deve constar: as cópias dos documentos da empresa, dos contratos de 

trabalho, das CTPS dos motoristas, relação nominal dos trabalhadores recrutados e 

do certificado de registro de fretamento da empresa transportadora emitido pela 

Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). Após a documentação ser 

preenchida esta deve ser entregue ao Ministério do Trabalho e Emprego, com cópia 

que deve ser encaminhada para o Sindicato dos Trabalhadores Rurais. 

Em 20 de agosto de 2010, houve reunião para discutir sobre a forma de 

atuação das instituições no combate do transporte irregular e aliciamento de 

trabalhadores em Sergipe. Estiveram presentes o Ministério Público do Trabalho 

(MPT), representantes da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego – 

SRTE, Polícia Rodoviária Federal – PRF e FETASE, que faziam parte das atividades 

da “Semana de combate ao aliciamento de trabalhadores e prevenção ao trabalho 

escravo” realizado pelo MPT (JUSBRASIL, 2010). 

Nesse encontro, ficou definido que o MPT-SE e a SRTE-SE atuariam em 

conjunto com a PRF a fim de intensificar operações de fiscalização nas rodovias 

federais, especialmente na identificação de indícios de aliciamento de trabalhadores. 

Com isso, a PRF passou a exigir, que fosse identificado o transporte de 

trabalhadores de uma localidade para outra, a Certidão Declaratória de Transporte 

de Trabalhadores-CDTT, permitindo que o Poder Público passasse a ter 

conhecimento do transporte dos trabalhadores das localidades distantes dos 

municípios próximos as usinas. Esta medida é fundamental para o controle de 

qualidade dos transportes. 

O normativo da NR 31 quando aborda sobre o transporte de trabalhadores 

destaca: 

31.16 Transporte de Trabalhadores  
31.16.1 O veículo de transporte coletivo de passageiros deve 
observar os seguintes requisitos:  
a) possuir autorização emitida pela autoridade de trânsito 
competente;  
b) transportar todos os passageiros sentados;  
c) ser conduzido por motorista habilitado e devidamente identificado;  
d) possuir compartimento resistente e fixo para a guarda das 
ferramentas e materiais, separado dos passageiros.  
  
31.16.2 O transporte de trabalhadores em veículos adaptados 
somente ocorrerá em situações excepcionais, mediante autorização 
prévia da autoridade competente em matéria de trânsito, devendo o 
veículo apresentar as seguintes condições mínimas de segurança:  
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a) escada para acesso, com corrimão, posicionada em local de fácil 
visualização pelo motorista;  
b) carroceria com cobertura, barras de apoio para as mãos, proteção 
lateral rígida, com dois metros e dez centímetros de altura livre, de 
material de boa qualidade e resistência estrutural que evite o 
esmagamento e a projeção de pessoas em caso de acidente com o 
veículo;  
c) cabina e carroceria com sistemas de ventilação, garantida a 
comunicação entre o motorista e os passageiros;  
d) assentos revestidos de espuma, com encosto e cinto de 
segurança;  
e) compartimento para materiais e ferramentas, mantido fechado e 
separado dos passageiros. 

 

Entretanto, em pesquisa de campo (2011-2013) foi constatado a presença de 

vários ônibus irregulares transportando os trabalhadores, sem a mínima segurança. 

Os ônibus são impróprios para o uso, apresentando assentos quebrados, sem 

compartimento fixo para guardar as ferramentas e materiais de trabalho que devem 

ficar separados dos trabalhadores para evitar acidentes. 

Essas questões são extremamente importantes para a segurança dos 

trabalhadores e faz parte da Trigésima Primeira Cláusula intitulada: Transporte 

Seguro e Gratuito da Convenção Coletiva de Trabalho 2012-2013 dos empregados 

rurais do setor canavieiro do estado de Sergipe. 

Em entrevista sobre as condições de transporte, foi evidenciado que tanto os 

ônibus pertencentes à usina ou mesmo aos particulares são irregulares. Segundo os 

trabalhadores entrevistados: 

– transporte é péssimo, ônibus velhos, caindo os pedaços, tem gente 
que vai em pé porque as cadeiras são soltas, enferrujadas, você tem 
medo de cair. Tem vez que termina o horário de cortar e temos que 
esperar o ônibus que quebrou no caminho, aí a gente chega mais 
tarde em casa. (Homem, 27 anos). 
– ônibus tem uma condição regular, mas sempre vai muita gente em 
pé, quando o transporte é para cortar próximo e estrada que não 
tenha fiscalização. (Homem, 34 anos) 
– Péssimo, ônibus todo velho, sem local para guardar o facão, a 
gente vem com ele na mão, capaz de se machucar ou machucar o 
colega sem querer. A empresa é obrigada a dar bainha pra gente 
guardar o facão, mas não dá e a gente fica desse jeito... (Homem, 21 
anos). 

 

Um dos entrevistados informou que, certo dia, quando retornava do trabalho 

para casa, na estrada o motorista teve que frear bruscamente, quase ferindo os 

trabalhadores por estarem com seus instrumentos de trabalho fora do local 

apropriado para guardá-los: 
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– Foi de repente, quando o ônibus freou, tomamos um susto, foi 
gente se jogando do freio, quase pudia um cortar o outro sem querer 
porque tava com o facão na mão... Ia cortar os próprios amigos, sem 
maldade... Porque não dão bainha pra guardar o facão. (Homem, 25 
anos). 

 

Percebe-se que as irregularidades podem gerar problemas graves para a vida 

dos trabalhadores, ficando estes submetidos à condição precária do trabalho.  

Sobre as condições de transporte em 2011, em Sergipe, houve acidente com 

o ônibus que transportava os trabalhadores rurais do povoado Botafogo, município 

de Coruripe/AL, para trabalhar no corte da cana na Usina Taquari. No acidente 4 

pessoas morreram (os motoristas da carreta e do ônibus, e 2 trabalhadores rurais)47. 

Os meios de comunicação local não noticiaram sobre as condições irregulares dos 

ônibus, como também sobre a documentação obrigatória do transporte dos 

trabalhadores rurais. Não foi fornecido o nome da usina, a qual os trabalhadores 

iriam prestar serviço. O caso foi colocado somente como uma notícia de acidente de 

transporte em estrada. A tia de um dos trabalhadores morto no acidente, que era 

menor de 18 anos, revelou em entrevista para o Brasil de Fato (2011): 

– Sempre que termina a moagem nas usinas daqui, o José Cícero 
empreiteiro convoca o pessoal do povoado para trabalhar em 
Sergipe. Antes do acidente, o Diego já tinha passado uma semana 
inteira cortando cana por aquelas bandas de Sergipe. Até agora 
ninguém da usina procurou a gente. 

 

É importante destacar que nem a usina e nem a empresa assumiu os danos, 

conforme o jornal: 

– Por tratar-se de um menor de idade sem carteira assinada, ela [a 
tia] não tem esperanças de que a Usina Taquari assuma a 
responsabilidade sobre o acidente – o que em outras palavras 
significaria admitir que possui trabalho clandestino em seus 
canaviais. 

 

Tal fato demonstra que os trabalhadores estavam exercendo atividade sem 

contrato de trabalho e havia presença de trabalhadores menores de idade. 

A condição dessas relações de trabalho evidenciadas na atividade dos 

cortadores de cana permite perceber como essa atividade guarda as mesmas 

condições de exploração do trabalho, travestidas nas diferentes formas de 

                                                           
47

 CADAMINUTO. Alagoanos morrem em acidente entre ônibus e carreta na BR-101, em Sergipe, 29/03/2011. 

Disponível em: < http://cadaminuto.com.br/noticia/2011/03/29/alagoanos-morrem-em-acidente-entre-onibus-e-

carreta-na-br101-em-sergipe >, acesso: 27 jan 2014. 
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escamotear a superexploração do trabalho, sendo marcas de um passado sempre 

presente. 

 

 

 

4.2 O antigo e o moderno trabalho escravo: a lógica contraditória da 

Escravidão Contemporânea 

 

A escravidão contemporânea está baseada na violência e na destituição dos 

trabalhadores de sua condição de ser humano, a partir da exploração da força de 

trabalho constatada através do aliciamento de trabalhadores, submissão a sistemas 

de endividamento (conhecido como barracão ou truck system) e condições 

degradantes e irregulares nas frentes de trabalho, nos alojamentos, alimentação e 

transportes.  

Essa situação tem sido analisada por vários estudiosos, como Figueira 

(2004), Sakamoto (2007) e Martins (2009a) que identificam a presença da 

escravidão em várias partes do território brasileiro, como nas fronteiras agrícolas que 

devido à condição geográfica dificulta a fiscalização, como também em diferentes 

setores e regiões do Brasil. 

A incidência foi ampliada com a mundialização do capital sob o comando do 

capital financeiro. Assim, o mundo do trabalho constituído pela ampliação do 

desemprego e subemprego, fortaleceu as relações de trabalho precarizadas. No 

espaço agrário, essas relações de trabalho estabeleceram-se de formas construídas 

com base na opressão e na:  

[…] superexploração extremada com intensa espoliação dos 
trabalhadores. Forjadas por relações patriarcais e por uma herança 
escravocrata, esta ainda hoje influencia as relações sociais no meio 
rural. Por um lado, a concentração fundiária, promovida e 
regulamentada pelo Estado, é marca indelével poder do latifúndio no 
país. Por outro, a desproteção do trabalhador rural, do qual é 
exemplo flagrante a ausência […] de um estatuto legal mínimo são 
indicativos do complexo processo histórico que resultou na 
dilapidação da força de trabalho através de uma superexploração 
sem limites. (CRISTO, 2008, p. 17-18) 

 

O aliciamento ocorre nas atividades agrícolas e se dissemina também nas 

atividades industriais nos espaços urbanos. Segundo Martins (2009b) nos últimos 
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anos tem sido presenciado nas atividades agrícolas, o reflorestamento, o corte de 

cana ou na colheita, ocorrências de: sobre-exploração do trabalho, a partir do 

pagamento do trabalho por menor preço, que não dá para manter o trabalhador e 

sua família. Esse é, aliás, um padrão disseminado em diferentes atividades 

econômicas, até mesmo nas indústrias de confecção na cidade de São Paulo. Essa 

economia da pobreza não ganha denúncias nem visibilidade, e em muitos casos 

ainda é uma atividade sazonal e complementar da atividade agrícola familiar, aquela 

em que qualquer mísero salário é bem-vindo como complemento de uma agricultura 

rústica e de uma vida no limiar da economia moderna. 

Martins (2012) identifica como terceira escravidão no Brasil, ou seja, para o 

autor houve no Brasil três escravidões completamente diferentes que foram: a 

escravidão indígena, a escravidão negra e antes da extinção dessa segunda 

escravidão a partir da Lei Áurea, surgiu a terceira escravidão que é a da peonagem 

ou escravidão por dívida, que vem até os dias atuais constituída predominantemente 

por pardos e brancos. 

Mattos (2009) destaca que a dinâmica da exclusão social e do escravismo, 

ainda hoje é mantida pelo alto nível de concentração de terras e da exploração dos 

recursos naturais (extração de madeira, destruição ambiental, etc.). Esse processo 

de exploração econômica vem se aprimorando ao longo dos séculos e ampliando 

seu raio de atuação e modo explorador como instrumento importante para a 

manutenção do lucro e o aumento da riqueza da elite escravista. 

Há duas características principais para as diversas modalidades de trabalho 

forçado no mundo que são: o uso da coação e a negação da liberdade. O trabalho 

escravo, na contemporaneidade, é a expressão máxima da degradação das 

relações e condições de trabalho, estabelecidas, muitas vezes, sob coação, fazendo 

parte da lógica da acumulação capitalista. Conforme Mészáros (2007), a história das 

sociedades de classe sempre se caracterizou pela extração forçada de trabalho 

excedente. Portanto, 

A extração lucrativa de trabalho excedente como mais-valia, 
característica da ordem social do capital, não alterou a substância da 
antiquíssima relação exploratória, mas apenas a sua modalidade: por 
tornar estruturalmente dominante a expropriação economicamente 
forçada de trabalho excedente, reduzindo os seres humanos – a 
serviço da mais-valia que se acumula cada vez mais – “a carcaça do 
tempo” (MÉSZÁROS, 2007, p.45). 

 



174 

 

No Brasil, a soma do trabalho precário e a privação da liberdade resultou em 

casos de condições degradantes de trabalho, aliada à impossibilidade de saída ou 

escape das fazendas em razão de dívidas fraudulentas ou guardas armados. Muitas 

vezes, isso ocorre por causa da falta de trabalho para recebimento que garanta o 

mínimo de condições para sobrevivência do trabalhador e sua família, ficando à 

mercê desse tipo de trabalho. Como destaca: 

Devido à seca, à falta de terra para plantar e de incentivos dos 
governos para fixação do homem no campo, ao desemprego nas 
pequenas cidades do interior ou a tudo isso junto, o trabalhador 
acaba não vendo outra saída senão deixar sua casa em busca de 
sustento para a família. Ao ouvir rumores de que existe serviço farto 
em fazendas, ele vai para esses locais espontaneamente ou é 
aliciado por gatos (contratadores de mão-de-obra que fazem a ponte 
entre o empregador e o peão). Estes, muitas vezes, vêm buscá-lo de 
ônibus ou caminhão - o velho pau-de-arara. As promessas dos gatos 
geralmente são muitas e bonitas: carteira assinada, boa 
remuneração, alojamento, boas condições de trabalho etc. 
(MATTOS, 2009, p. 199). 

 

Os métodos e formas de escravização da pessoa humana se revestem com 

uma nova roupagem de exploração de etnias, raça, gênero. O escravo moderno é o 

branco, o mestiço, o negro, são os pobres; são os excluídos sociais, os que vivem 

sem direitos, sem a proteção do Estado, sem politicas públicas e acima de tudo sem 

os direitos humanos mais elementares (MATTOS, 2009). 

A legislação brasileira, conforme o artigo 149 do Código Penal, que trata do 

crime de submissão às condições análogas do escravo, dá forma mais precisa à 

tipificação do crime, ao considerar a jornada exaustiva, a restrição da liberdade em 

razão de dívida e o trabalho degradante como formas de trabalho escravo, 

adequando a definição à realidade brasileira. 

Com isso, as situações que abrangem o trabalho escravo são de âmbito das 

convenções internacionais, discutidas pela Organização Internacional do Trabalho 

(OIT), que tem como princípio o fim da escravidão e de práticas análogas. Além 

dessa entidade não-governamental, a Comissão Pastoral da Terra (CPT) também 

faz crítica severa ao trabalho escravo no Brasil, através de denúncias gravíssimas 

que acontecem no país. 

De acordo com a Secretaria dos Direitos Humanos da Presidência da 

República – SDH – (2013), a OIT teve importante papel no processo de articulação 

contra o trabalho escravo a partir de 2001, em seu primeiro projeto no Brasil, que 
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previa diversas ações com objetivo de otimizar os mecanismos de coordenação 

entre os diferentes órgãos e reforçar a fiscalização.  

A CPT, conforme SDH (2013), foi pioneira ao dar visibilidade, nacional e 

internacional, à condição de exploração a que são submetidos muitos trabalhadores 

acolhidos por seus agentes pastorais, função que desempenha até hoje. Sendo 

responsável pela maior parte das denúncias que são encaminhadas ao Grupo Móvel 

de Fiscalização, sua ação tem sido fator determinante para que muitas vítimas 

sejam resgatadas e tenham seus direitos ressarcidos.  

O Estado brasileiro passou a se mobilizar para combater o trabalho escravo 

apenas em 1995, quando foi criado o Grupo Executivo de Repressão ao Trabalho 

Forçado (Gertraf) que era coordenado pelo Ministério do Trabalho e composto por 

mais seis ministérios. Para combater a violência no campo também foi criado um 

Grupo Móvel de fiscalização que atendesse denúncias de trabalho escravo com 

atuação nacional, livre de influências políticas locais e de possíveis ameaças aos 

auditores fiscais envolvidos nas ações (SDH, 2013). 

Com a ineficácia do Gertraf, o Fórum Nacional contra a Violência no Campo 

continuou a se reunir e identificou que era fundamental um espaço de articulação 

que aglutinasse além do Poder Executivo, também as organizações da sociedade 

civil, com participação de outras instituições públicas, como o Ministério Público 

Federal e o Ministério Público do Trabalho.  

Em 2003, a Comissão Especial do Conselho de Defesa dos Direitos da 

Pessoa Humana (CDDPH) elaborou o Plano Nacional de Erradicação do Trabalho 

Escravo que foi resultado de intensa mobilização social nacional e das pressões 

internacionais. Este Plano atende às determinações do Plano Nacional de Direitos 

Humanos, expressando uma política pública permanente de fiscalização realizada 

por um órgão ou fórum nacional dedicado à repressão do trabalho escravo48. Houve 

avanços, mas ainda não ocorreu a sua completa implementação, havendo medidas 

extremamente importantes por serem executadas. 

No ano de 2003, houve a criação da Conatrae e sua coordenação ficou 

sediada na Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Esta 

opção visava afirmar o trabalho escravo como uma grave violação dos direitos 
                                                           
48

 MTE. Plano Nacional para Erradicação do Trabalho Escravo. Disponível em: < 

http://portal.mte.gov.br/trab_escravo/plano-nacional-para-erradicacao-do-trabalho-escravo.htm >, acesso: 02 mai 

2013. 
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humanos, e não só trabalhistas, além de reforçar a ideia de que seu combate 

deveria ser transversal, envolvendo diversos ministérios e instituições.  

A Conatrae foi proposta diante da necessidade de planejamento conjunto e de 

monitoramento de ações articuladas para combater o trabalho escravo, e prevista 

como uma das metas do Plano Nacional. Ela se moldou como a consolidação de 

uma demanda antiga, congregando pessoas historicamente engajadas em suas 

práticas no combate ao trabalho escravo dentro de suas instituições.  

O Ministério do Trabalho e Emprego lançou portaria nº 1.234, em 17 de 

novembro de 2003, que criou o “Cadastro de Empregadores que tenham submetido 

trabalhadores a condições análogas à de escravo”, mais conhecido como “lista suja”. 

Na mesma data, o Ministério da Integração Nacional também divulga portaria com 

recomendação aos bancos públicos de cortar financiamento aos proprietários do 

cadastro. A primeira lista continha 52 nomes e, desde então, vem sendo atualizada 

semestralmente. A atualização de dezembro de 201349 apresentava 579 nomes. 

Apesar das dificuldades, o Grupo Móvel consolidou-se como um dos 

principais instrumentos na repressão ao trabalho escravo, a partir do qual derivam 

ações em outras instâncias, como na Justiça do Trabalho e no Ministério Público 

Federal. Em 2013, cresceu o número de casos identificados como de trabalho 

escravo, o número se elevou de 189 casos em 2012 para 197 casos em 2013. Já 

em relação ao número de trabalhadores envolvidos houve decréscimo: 3.680 

trabalhadores envolvidos, com resgate de 2.730, em 2012; 2.874 trabalhadores 

envolvidos e 2.208 libertados, em 2013 (CPT, 2014). 

A Campanha da CPT foi responsável pela denúncia de 50 dos 197 casos 

ocorridos em 2013, envolvendo 799 trabalhadores. Destaca-se que somente foram 

fiscalizados 29 dos casos denunciados pela Campanha, o que resultou na libertação 

de 174 pessoas. Deve-se destacar que dos 197 casos identificados, 128 ocorreram 

em atividades da agropecuária e 69 em atividades não agrícolas. Com relação a 

cana-de-açúcar foi somente 1 caso (CPT, 2014). 

                                                           
49

 MTE. Cadastro de empregadores – Portaria Interministerial Nº 02 de 12 de maio de 2011, atualização 

semestral em 30 de dezembro de 2013. Disponível em: < 

http://portal.mte.gov.br/data/files/FF8080814295F16D0143450EA574024E/CADASTRO%20DE%20EMPREG

ADORES%20ATUALIZA%C3%87%C3%83O%20SEMESTRAL%202013-12-30%20FINAL.pdf >, acesso: 29 

jan 2014. 
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Nas libertações realizadas pelo Grupo Móvel foram encontradas formas de 

cerceamento da liberdade como: a servidão por dívidas, o isolamento geográfico e a 

retenção do salário. Os auditores fiscais se deparavam sempre com uma situação 

que roubava do trabalhador toda sua dignidade, a partir do trabalho degradante 

caracterizado por: alojamentos precários, comida de péssima qualidade e 

insuficiente para repor as forças, falta de saneamento e de condições mínimas de 

higiene, água não potável e suja. Essas condições degradantes de trabalho são 

consideradas escravidão porque retiram do trabalhador os direitos mais 

fundamentais.  

No que alude às condições de moradia dos migrantes, as denúncias apontam 

não somente para a precariedade como também para as condições subumanas. 

Segundo Silva (1999, 2005) identificam-se características peculiares marcadas ao 

longo da história desses trabalhadores, reveladas em várias pesquisas, referentes 

às condições de moradias precárias, como: barracões cobertos com lonas de 

plástico, casas velhas, utilizadas como depósitos de mercadorias, cheias de ratos, 

pulgas, baratas, percevejos, cobras, além da péssima qualidade da comida. 

Essas péssimas condições também estão presentes nos alojamentos 

sergipanos, sendo evidenciada em situações precárias, onde os trabalhadores 

migrantes sobrevivem após o dia extenuante de trabalho no corte da cana.  

Os alojamentos da Usina Pinheiro são escolas desativadas, prédios 

construídos nas fazendas da própria usina denominados de barracões. Muitos 

desses alojamentos são afastados sem muito acesso somente existindo o canavial 

em sua volta. Na pesquisa de campo realizada em novembro de 2013, foi visitado o 

alojamento dessa Usina situado na fazenda Porções, próxima ao prédio da Usina 

Pinheiro (Figuras 10 e 11). 

Os entrevistados reclamaram da lotação dos alojamentos, a capacidade é 

para 80 trabalhadores, entretanto estão 90 alojados. Cada cômodo tem beliches, 

mas como a quantidade não dá para todos, alguns precisam dormir, em colchão, no 

chão.  
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FIGURA 10 

 
Fig. 10: Alojamento parte externa, esgoto próximo a entrada para os banheiros, parte interna do 
banheiro. 
Fonte: Pesquisa de campo, 2013.    Foto: SHIMADA, S.de O. 
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FIGURA 11 

 
Fig. 11: Alojamento parte externa e interna do dormitório, local da lavanderia e a parte da cozinha. 
Fonte: Pesquisa de campo, 2013.    Foto: SHIMADA, S.de O. 
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Os banheiros são precários, esgotos a céu aberto, com péssimo odor que é 

sentido logo na entrada do alojamento. De acordo om os trabalhadores, o lixo é 

recolhido a cada 15 dias, gerando a proliferação de insetos e animais roedores que 

causam riscos a saúde dos trabalhadores. As reclamações sobre o alojamento 

foram inúmeras, como destaca: 

– Se chover de noite, lá aparece os picuá desse tamanho, tá lá pra 
ver. (Homem, 42 anos). 

– Alojamento fraco que nem um chiqueiro de porco. (Homem, 45 
anos). 

– Vigia não tem lá, tudo abandonado (Homem, 24 anos). 

 

Outro item essencial para condições mínimas de vida é a água, mas em 

entrevista foi destacado que há falta de água no alojamento. Os trabalhadores 

contam do descontentamento e que, muitas vezes, dormem sujos por falta de água, 

só chegando 01h ou 2h da manhã. 

No refeitório, não há cadeiras e mesas suficientes para comportar o número 

de pessoas alojadas. Deve-se destacar que a comida no alojamento é de 

responsabilidade dos trabalhadores. Ao formarem os grupos dos alojamentos, 2 

trabalhadores assumem a função de cozinheiro, ficando responsáveis para fazer a 

comida para os trabalhadores.  

A limpeza do alojamento é realizada por mulheres que recebem salário 

mínimo com a função de serviços gerais, sendo contratadas somente no período de 

safra.  

O alojamento se localiza distante da área residencial do município, sendo que 

essa distância favorece o afastamento dos trabalhadores de qualquer atividade de 

lazer.  

Não existe feriado para o descanso do trabalhador, ou seja, se tiver algum 

feriado durante a semana os cortadores são obrigados a trabalhar normalmente, 

sem receber nenhum adicional. O descanso semanal dos trabalhadores é somente 

aos domingos, sendo o dia em que a Usina disponibiliza o ônibus para levá-los até a 

sede do município para fazer as compras que necessitam para passar a semana.  

O tempo livre é totalmente desprovido de sentido para o capital, tempo 

disponível do indivíduo que fica negligenciado na sociedade capitalista. Com isso, 

“[…] deve ser subvertido – e degradado – por sua conversão em lazer ocioso, com o 
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objetivo de submetê-lo, exploradoramente, ao imperativo global da acumulação do 

capital” (MÉSZÁROS, 2007, p.44). 

Para Marx (1996), a produção capitalista torna essencial a absorção de mais-

trabalho, a partir da voracidade que atropela os limites máximos morais e físicos da 

jornada de trabalho. Dessa forma: 

[…] usurpa o tempo para o crescimento, o desenvolvimento e a 
manutenção sadia do corpo. Rouba o tempo necessário para o 
consumo de ar puro e luz solar. […] Reduz o sono saudável para a 
concentração, renovação e restauração da força vital a tantas horas 
de torpor quanto a reanimação de um organismo absolutamente 
esgotado torna indispensáveis. Em vez da conservação normal da 
força de trabalho determinar aqui o limite da jornada de trabalho, é, 
ao contrário, o maior dispêndio possível diário da força de trabalho 
que determina, por mais penoso e doentiamente violento, o limite do 
tempo de descanso do trabalhador (MARX, L1, v1, 1996, p.379). 

 

No ano de 2011, foi flagrado, pelo Ministério Público do Trabalho e auditores 

fiscais do Trabalho, a presença de alojamentos precários pertencentes a Usina 

Taquari com várias irregularidades, como: alimentação inadequada, ausência de 

refeitórios, higienização precária e ventilação insuficiente nos alojamentos, roupas 

de cama sujas e desgastadas, a cozinha sem as mínimas condições de higiene, 

além de ter esgoto a céu aberto (Figura 12) (PRT 20, 2011). 
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FIGURA 12 

 
Fig.12: Trabalhadores no alojamento da Usina Taquari em condições precárias. 
Fonte: Parabólica News

50
.          Foto: Ministério Público do Trabalho em Sergipe. 

                                                           
50

 PARABOLICA NEWS. MPT-SE e SRTE flagram trabalhadores da usina Taquarí em alojamentos precários, 

29/12/2011. Disponível em: < http://parabolicanews.blogspot.com.br/2011/12/mpt-se-e-srte-flagram-

trabalhadores-da.html >, acesso: 20 nov 2013. 
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Com esse flagrante o MPT encaminhou um relatório para o MPF solicitando 

apuração do possível crime de aliciamento de trabalhadores dessa usina, a partir da 

inspeção nos alojamentos para o possível fechamento. A mesma deveria pagar 

multa prevista no Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), assumida perante o 

MPT desde 2009, em função do descumprimento de obrigações. No entanto, não 

houve prosseguimento no caso citado, segundo o Procurador Manoel Adroaldo51, 

representante do MPT, a análise do caso pelo juiz foi colocada nos autos do 

inquérito da seguinte forma: 

– O problema é sério, mas não é urgente. Além do que estamos 
entrando em recesso [estava em dezembro] e não terá quem 
fiscalize o cumprimento ou não da liminar. 

 

Constata-se como é difícil combater os problemas existentes na relação com 

os trabalhadores rurais do corte da cana, numa lógica permissiva em que o domínio 

e a subserviência continuam a existir no território canavieiro. Trabalhadores 

subservientes aos mandos do patrão, obrigados a permanecer nas condições 

deploráveis de trabalho e de vida para poder receber o mísero salário que não 

condiz com a real dignidade de um trabalhador. 

A PEC do Trabalho Escravo, ou Proposta de Emenda Constitucional Nº 438, 

foi aprovada, em 2004, que prevê a expropriação e destinação para reforma agrária 

de todas as terras onde a opressão do trabalho humano seja flagrada, incluindo, em 

sua redação, de imóveis urbanos, além das propriedades rurais. Com isso, e por se 

tratar de uma emenda à Constituição, ela ainda precisaria de mais uma votação na 

Câmara – que veio a acontecer em 2012, com aprovação – e outra no Senado, onde 

até meados de 2013 ainda tramitava. Sua aprovação é tratada, simbolicamente, 

como a segunda Abolição da Escravatura no Brasil. 

Em 2008, foi produzido pela Conatrae o 2º Plano Nacional para Erradicação 

do Trabalho Escravo, representando uma ampla atualização do primeiro Plano. Esta 

nova versão incorpora cinco anos de experiência e introduz modificações que 

decorrem de uma reflexão permanente sobre as distintas frentes de luta contra essa 

forma brutal de violação dos Direitos Humanos (SDH, 2008). 

                                                           
51

 Caso proferido em palestra pelo Procurador, na Oficina realizada pela Fetase em dezembro de 2013. 
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A impulsão das condições análogas ao trabalho escravo tem sido constante 

na atividade de cana-de-açúcar, tornando assunto polêmico pelo fato dessa 

atividade ter tido mudanças na legislação trabalhista como a presença da carteira de 

trabalho e a obrigatoriedade dos empresários de entregar os EPI‟s aos seus 

funcionários à realização do trabalho, contudo há um mascaramento mediado na 

relação da Empresa e trabalhadores da cana. Théry et al (2012) destacam que as 

condições subumanas de vida e de trabalho que estão submetidos esses 

trabalhadores, a duração irregular do tempo durante o corte da cana e a estafa física 

e mental a que o sujeito está submetido, propiciam indício ao surgimento de trabalho 

escravo. 

Nos locais de trabalho, a empresa é obrigada a fornecer toldo, mesas e 

bancos para alimentação, água e banheiros móveis. O que se evidencia as 

condições degradantes que esses trabalhadores são submetidos nos locais de 

trabalho, referentes à: alimentação, água e higiene.  

Como são caracterizados historicamente como boias-frias, esses 

trabalhadores levam sua alimentação pronta em recipiente térmico para alimentação 

(marmita) que é dada gratuitamente, quando vão comer já está fria, tendo uma hora 

de repouso para o almoço e descanso. O local disponível para os trabalhadores se 

alimentarem sempre fica em número insuficiente para abrigar a todos os 

trabalhadores, então muitos almoçam em locais com sombra. 

Na admissão é fornecida a marmita e o garrafão térmico de 5 litros, sendo 

este descontado do salário. A água que é oferecida pelas empresas é 

disponibilizada em: carreta tanque (2.200 litros) tracionada por trator, por mulas em 

galões, ônibus (acondicionada em garrafas “pet”, em galões ou reservatórios fixos). 

Muitos trabalhadores reclamam quanto ao acesso e a qualidade da água oferecida 

pela empresa, destacando que são quente e de gosto ruim. Muitos trabalhadores 

levam sua água nas garrafas térmicas, estas ficam nas áreas de trabalho, junto ao 

trabalhador (Figuras 13 e 14). 
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FIGURA 13 

 
Fig. 13: Trabalhador leva a própria água no garrafão para o canavial. 
Fonte: Pesquisa de campo, 2013.          Foto: SHIMADA, S. de O. 

 

 

FIGURA 14 

 
Fig.14: Garrafão de água do cortador de cana exposto ao sol. 
Fonte: Pesquisa de campo, 2013.          Foto: SHIMADA, S. de O. 
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Os banheiros móveis não são utilizados por muitos dos trabalhadores, por 

não se sentirem a vontade e seguros, pois em alguns locais de trabalho as 

instalações sanitárias são montados sem muita segurança, não gerando a 

privacidade e dessa maneira ficam submetidos a fazer suas necessidades 

fisiológicas no mato. 

Os migrantes são os mais afetados pela condição subumana, segundo 

Novaes et al (2007) os migrantes vindos do Nordeste para os canaviais paulistas 

apresentam um perfil condizente para a produtividade do setor por ter vivenciado o 

árduo e duro trabalho na sua região de origem, com isso tem a necessidade 

premente de ganhar dinheiro para assegurar a subsistência da família distante. 

Essas condições funcionam como um freio que os tornam mais tolerantes com 

descumprimentos de leis trabalhistas, com as injustiças e as distorções que ocorrem 

nas medições feitas pelo fiscal de turma em sua produção diária no corte da cana. 

As condições subumanas vivenciadas pelos trabalhadores caracterizadas 

pelas injustiças sociais definem-se como correntes invisíveis que atam esses 

trabalhadores numa relação desigual em que a importância não está no ser humano, 

mas na sua produtividade para o trabalho, vale-se pela realização da força de 

trabalho. 

 

 

 

4.3 Trabalho da cana estabelecido por etnia, idade e gênero: características da 

produtividade 

 

A precarização do trabalho é estabelecida pela intensidade e exploração do 

trabalho, em que os trabalhadores têm seus direitos de trabalho precarizados e 

estão na disponibilidade para o capital, com isso, o trabalho é o principal meio para a 

circulação do sistema sociometabólico. 

Na atividade do corte da cana, destacam-se as principais características para 

a disponibilidade do trabalho e do fortalecimento do poder do capital que está na 

condição de: etnia, gênero e idade; constituindo as formas diferenciadas de 

exploração do trabalho. De acordo com Silva (1999, 2005) e Alves (2007), a garantia 

da alta produtividade está indicada pelo perfil dos trabalhadores, com padrão do 

jovem e do sexo masculino. 
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O trabalho na cana-de-açúcar no período Colonial era constituído pela 

servidão, a partir do trabalho escravo em que o Senhor tinha direito sobre o escravo, 

adquirido pela condição étnica a partir da cor da pele negra. Atualmente, a condição 

étnica independe da cor da pele, mas da condição social em que estão inseridos 

esses trabalhadores.  

Na lógica da produtividade canavieira, a exigência é a capacidade da força 

física estabelecida por homens magros e jovens que sinaliza pelo desgaste de 

energia física comparada, como cita Alves (2007), a de um atleta corredor fundista. 

Nessas condições, os homens jovens tem mais vantagem, tendo como biótipo pouca 

massa muscular e grande resistência cardiorrespiratória. 

De acordo com entrevistas realizadas com 40 trabalhadores do corte da cana-

de-açúcar das 4 usinas pesquisadas comprova-se que a realidade na atividade de 

cana é a mesma em todos os lugares. Sendo marcada pela presença masculina e 

de jovens entre 18 e 25 anos (equivale a 37% dos entrevistados), que 35% 

trabalham em média 2 anos na safra cortando cana (Figuras 15 e 16). 

 

FIGURA 15 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2012-2013. 
Org.: SHIMADA, S. de O. 
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FIGURA 16 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2012-2013. 
Org.: SHIMADA, S. de O. 

 

O território da cana fortalece relações de trabalho para o capital, retirando-se 

a condição de camponês para se tornarem trabalhadores braçais para o capital. De 

acordo com Gaudemar (1977), o trabalho constituído em força de trabalho perde a 

sua autonomia funcionando, a partir de então, ao serviço do capital. Assim, 

[…] a força de trabalho conquista o espaço, pelo seu exercício. O seu 
próprio espaço de desenvolvimento, o seu próprio espaço de 
atividade, é limitado ao campo da sua exploração pelo capital no 
interior dos limites que lhe concede (limites físicos da oficina 
cooperativa), ao mesmo tempo que permite ao capital dominar o 
espaço (GAUDEMAR, 1977, p.229). 

 

Conceição (2012b) destaca que a população campesina na sua inserção 

forçada ao modelo do agronegócio tem significado a sua subordinação ao trabalho 

assalariado sem retorno real de melhoria familiar, mas em direção a sua 

pauperização. 

Constatou-se em pesquisa que 62% dos cortadores são casados, 

necessitando trabalhar para sustentar a família, sendo essa a única fonte de renda 

para 75% dos entrevistados. 

Por ser essa a única renda da família, os trabalhadores são móveis para o 

capital e ao término da safra não têm garantia de trabalho nos locais onde moram. 

No período da entressafra, os trabalhadores ficam sem perspectiva de trabalho, 
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aguardando o período da safra novamente. Na pesquisa de campo, evidenciou-se a 

presença de trabalhadores locais que constroem barracos nas proximidades do 

canavial, que sem ajuda do poder público vivem em condição de miséria e entregues 

ao vício da bebida alcoólica (Figura 17). 

 

FIGURA 17 

 
Fig. 17: Moradias construídas em torno do canavial, município de Maruim. 
Fonte: Pesquisa de campo, 2011.                   Foto: Conceição (2012b) 

 

Dessa maneira, Conceição (2012b) destaca que os trabalhadores ficam a 

espera do período da safra para novamente serem “contratados” permanecendo 

“desocupados” para sua subordinação, sendo o período de safra a única 

possibilidade de sobrevivência, na condição de quase lúmpen ser cortador em 

período temporário e em localidade temporária é a possibilidade de trabalho, sem 

questionar a “condição de vida”. 

Com relação à escolaridade, considerando que a atividade da produção de 

cana é estabelecida pela força física, constatou-se a baixa escolaridade dos 

trabalhadores, tendo 37% dos entrevistados analfabetos e 45% com o ensino 

fundamental incompleto (Figura 18). Estes vivem à mercê do capital para exercer o 

trabalho degradante dos canaviais, sujeitando-se a oferecer sua força de trabalho 
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para sobreviver às intempéries de um sistema que cada vez mais escraviza o ser 

humano. 

 

FIGURA 18 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2012-2013. 
Org.: SHIMADA, S. de O. 

 

Os que estão no ensino médio incompleto são os trabalhadores mais jovens 

que começaram no corte da cana há pouco tempo. Com isso, seguem ainda os 

estudos no período noturno, com muito sacrifício, devido o trabalho ser extenuante e 

à noite ainda ir a escola. O estudo, para esses, é a saída para empregos melhores, 

mas como precisam trabalhar para ajudar na renda familiar vão trabalhar no corte da 

cana devido esta atividade ter a garantia da carteira de trabalho, mesmo sendo 

temporário. 

A atividade do corte da cana que antes era realizada por trabalhadores 

braçais, analfabetos ou pouca escolaridade, tem sido marcada pela presença de 

jovens com maior escolaridade (ensino médio). Este fato é explicado devido ao 

desemprego estrutural. Segundo Antunes e Alves (2004), a classe trabalhadora de 

hoje que compreende a totalidade dos assalariados que vende a sua força de 

trabalho e que são despossuídos dos meios de produção, presencia um processo 

multiforme tendo como tendência a exclusão de jovens com idade pós-escolar do 

mercado de trabalho, sem perspectiva de empregos, engrossando as fileiras dos 

trabalhos precários. 
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A presença dos trabalhadores do sexo masculino é marcante, enquanto a 

presença do trabalho feminino é bem menor, só foi identificada em 3 das 5 usinas 

sergipanas. De acordo com o Relatório do MPT (2012), a Usina Taquari é a que 

emprega o maior número de mulheres, sendo 7,5% do quadro de funcionários, no 

período da safra.  

Na condição de gênero, esta atividade canavieira revela muito preconceito. A 

mulher no corte da cana tem muita discriminação pelos próprios chefes quando vão 

contratar, pois elas ficam sempre com a função de bituqueira no serviço para limpar 

o terreno dos restos de cana deixado pela máquina. 

Depois do trabalho exaustivo do cortador, a máquina faz a atividade de 

recolher os feixes de cana enfileirados no canavial para colocar em caminhões e 

levá-los a usina. Nesse momento de entrada da maquinaria torna-se supérflua a 

força muscular, evidenciando a afirmativa de Marx sobre a apropriação pelo capital 

das forças de trabalho suplementares a partir da produção mecanizada. Desse 

modo, 

[…] a maquinaria permite o emprego de trabalhadores sem força 
muscular ou com desenvolvimento físico incompleto, mas com 
membros mais flexíveis. Por isso, a primeira preocupação do 
capitalista, ao empregar a maquinaria, foi a de utilizar o trabalho das 
mulheres e das crianças. Assim, de poderoso meio de substituir 
trabalho e trabalhadores, a maquinaria transformou-se 
imediatamente em meio de aumentar o número de assalariados, 
colocando todos os membros da família a trabalhar, […] sem 
distinção de sexo e de idade, sob o domínio direto do capital (MARX, 
L.1, v.1, 2012, p.451). 

 

Em pesquisa foi detectado na atividade do corte somente a presença de uma 

única mulher cortadora de cana, as outras mulheres somente ocupam a função de 

bituqueira (Figura 19).  
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FIGURA 19 

 
Fig.19: Trabalhadora no corte da cana. 
Fonte: Pesquisa de campo, 2013.         Foto: SHIMADA, S. de O. 

 

A entrevistada falou sobre a dificuldade do trabalho, mas diz que não quer 

sair porque esse lhe dá um bom dinheiro com a rescisão do contrato, sobrando 

algum dinheiro para comprar algo que precisa e construir sua residência. Ela mostra 

sua preferência pelo corte por ser por produção, já na bituca receberia por diária. 

Como mostra:  

– O trabalho da bituca é mais levinho, o do corte o trabalho é duro, 
mas pelo menos ganho um dinheirinho e não fico sem fazer nada em 
casa, porque aqui [no povoado que mora] não tem emprego para 
mim e no trabalho da cana tem. Graças ao Sr. Fulano que contrata a 
gente pro corte, porque outras [usinas] não querem mulher, ele pelo 
menos valoriza a gente. 
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– Tô acostumada no corte da cana, por causa que eu me criei 
cortando cana, tinha 8 anos, não tinha nem carregadeira, carregava 
o feixe amarrado nas costas. Depois fui pro fumo, fiquei muitos anos 
lá, agora tô na cana. 

 

Na explicativa do representante de uma das usinas que não há presença do 

sexo feminino, este afirma que:  

– Não contratamos mulher não, porque o trabalho é de força, muita 
força, e mulher não tem ritmo para isso não. Só para limpar o 
terreno, ser bituqueira, mas a gente não contrata não, esse serviço a 
gente pega aquele que não produz muito no corte pra fazer esse 
serviço, porque se não dar para o corte vai pra outra coisa, até 
terminar a safra, vamos olhando e colocando de acordo. 

 

Os mais jovens são os que desprendem maior força física para cortar o maior 

volume de cana possível. De acordo com entrevistas, 45% tem uma produção diária 

do corte entre 7 a 9 toneladas/dia, constata-se que a quantidade de toneladas ao dia 

depende do tipo de cana a ser cortada, pois no momento do corte há a pesagem da 

cana para saber quantas fileiras será a tonelada, algo muito improvisado que 

favorece irregularidades na forma de pagamento (Figura 20). 

 

FIGURA 20 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2012-2013. 
Org.: SHIMADA, S. de O. 
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Essa irregularidade ocorre porque a pesagem da cana somente acontece na 

usina ao chegar os transportes carregados de cana para a moagem. Para saber 

quantas varas serão estabelecidas a tonelada são feitos cálculos aleatórios no 

canavial. Antes do início do trabalho o representante da usina pega três amostras de 

cana, de cada área plantada, para pesar numa pequena balança levada para o 

canavial, a partir daí são fixados os valores correspondentes de varas e toneladas, 

ou seja, X varas = X toneladas, segundo estimativas baseadas nas amostras 

colhidas.  

Sendo essa forma de pesagem muito rudimentar, esta caracteriza as 

incongruências de um cálculo aleatório, não sendo, muitas vezes, o real. Devido ao 

teor de sacarose a cana não apresenta o mesmo peso (por conta do ciclo da 

produção da cana há diferença no peso da cana de 1º corte, de soca e de ressoca), 

e no momento final do corte. As canas deitadas, em pé, trançadas, exigem 

diferentes esforços dos trabalhadores. 

Dessa maneira, existe diferença de valor. Em cada safra, ocorrem 

reclamações dos cortadores sobre a intensidade do trabalho realizado, em casos 

que não compensa o recebimento, mas são obrigados a fazer o serviço, mesmo com 

essas irregularidades. Como pode ser constatado nas entrevistas: 

– Na safra anterior tirava 12 até 15 toneladas porque a cana tava em 
pé, boa de cortar. Agora tiro 5, 6 e 7 estorando. (Homem, 37 anos). 
– O peso da cana não está dando esse ano, a cana mais forte está 
no mesmo preço do ano passado. Esse ano pesando o dobro do ano 
passado. E ganhando pouco... (Homem, 29 anos). 

 

Por conta dessa irregularidade, quem somente ganha são as usinas com sua 

lucratividade cada vez mais crescente. Os trabalhadores em alguns momentos 

fazem reclamações, mas se torna algo esporádico por medo de represálias, pois 

reclamações podem gerar faltas e expulsão das usinas antes do término da safra. 

Conforme a Convenção deve ser obrigado, ao final do dia, a entrega oficial da 

quantidade produzida ao trabalhador. No entanto, em entrevista os cortadores 

disseram que não recebem nenhum documento diário, certificando do peso exato da 

produção/dia. 

Mendonça et al (2012) destaca que as empresas utilizam a mecanização 

como chantagem para evitar que os cortadores reivindiquem melhorias de salário e 

condições de trabalho. Presencia-se na atividade da cana: 
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[…] a prática da terceirização [que] continua a ocorrer, assim como o 
rebaixamento dos salários e o roubo no cálculo do peso da cana. 
Portanto, não é o “atraso” do setor que leva aos casos de 
descumprimento dos direitos trabalhistas, mas sim a própria 
modernização impelida pela crise deste modelo produtivo 
(MENDONÇA et al, 2012, p. 32). 

 

Para uma maior agilidade na produção do corte, os trabalhadores necessitam 

estar devidamente equipados e com o seu principal instrumento de trabalho que é o 

facão/podão e a lima. Pois, “[…] a produtividade do trabalho depende não só da 

virtuosidade do trabalhador, mas também da perfeição de suas ferramentas” (MARX, 

L1, V1, 2012, p.396). Com isso, o facão/podão deve estar bem afiado para uma 

maior agilidade, utilizando-se da lima (Figura 21). 

 

FIGURA 21 

 
Fig.21: Trabalhador afiando facão para o corte da cana. 
Fonte: Pesquisa de campo, 2013.         Foto: SHIMADA, S. de O. 
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Os EPI‟s são de fornecimento obrigatório das Empresas, como determina a 

Convenção Coletiva dos Trabalhadores de Sergipe 2012-2013 na sua Cláusula 

Vigésima Sétima: 

 

Cláusula Vigésima Sétima – do fornecimento das ferramentas de 
trabalho e EPI‟s: 
Parágrafo Primeiro – Os empregadores rurais fornecerão sem custos 
para o empregado, os equipamentos de proteção individual exigidos 
por lei, tais como botas, luvas óculos, bonés, caneleiras, os quais 
serão devolvidos ao empregador, por ocasião de extinção do 
contrato de trabalho ou do término da atividade que os exigiu. 

 

A realidade presenciada é que os EPI‟s, que são de obrigatoriedade da 

empresa entregar para os trabalhadores, estavam com irregularidades devido aos 

desgastes dos materiais serem rápidos e sem a realização das trocas de imediato. 

Assim, foi constatado que os trabalhadores encontravam-se com a maior parte dos 

equipamentos e vestimentas extremamente desgastados utilizando-se de EPI‟s 

incompletos, algo não permissível e perigoso para a realização do trabalho dos 

cortadores de cana. A entrega do material é sempre atrasada e aleatória no 

canavial. Os entrevistados informaram que parte dos EPI‟s utilizados no corte são 

descontados no salário ou no término da safra (através da rescisão de contrato), no 

entanto não podem reclamar para não perder o emprego. 

A produtividade é fator principal da lucratividade dos donos de usina, sem 

garantias de melhores condições de trabalho para esses cortadores. A produção 

capitalista é essencialmente produção de mais-valor, assim o trabalhador produz 

não para si, mas para o capital. Como afirma Marx (2013, p.578), “[…] só é produtivo 

o trabalhador que produz mais-valor para o capitalista ou serve à autovalorização do 

capital”. Assim, 

[…] o conceito de trabalhador produtivo não implica de modo nenhum 
apenas uma relação entre atividade e efeito útil, entre trabalhador e 
produto do trabalho, mas também uma relação de produção 
especificamente social, surgida historicamente e que cola no 
trabalhador o rótulo de meio direto de valorização do capital (MARX, 
2013, p.578). 

 

A ampliação da produtividade para os donos de usina remete a 

superexploração desses trabalhadores para a extração da produção do mais-valor 

absoluto e relativo. Para a produção do mais-valor absoluto, utiliza-se da “[…] 

extensão da jornada de trabalho além do ponto em que o trabalhador teria produzido 
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apenas um equivalente do valor de sua força de trabalho, acompanhada da 

apropriação desse mais-trabalho pelo capital” (MARX, 2013, p.578). Formando-se a 

base geral do sistema capitalista e o início da produção do mais-valor relativo. 

A produção do mais-valor relativo está presente na jornada de trabalho, que 

está dividida em trabalho necessário e mais-trabalho. Para prolongar o mais-

trabalho, o trabalho necessário é reduzido por meio de métodos que permitem 

produzir em menos tempo o equivalente do salário, a partir da utilização dos 

processos técnicos do trabalho e os agrupamentos sociais. Surge e se desenvolve 

sobre a base da subsunção formal do trabalho sob o capital (MARX, 2013). 

Dessa forma, os trabalhadores do corte da cana na ânsia de não perderem o 

salário e a dignidade humana são submetidos às formas subumanas de condições 

de trabalho. Sobre a situação foram identificados em pesquisa sérios problemas que 

podem gerar graves acidentes de trabalho, afetando a saúde dos trabalhadores, 

como será destacado no item seguinte. 

 

 

 

4.4 Saúde do trabalhador e a seguridade trabalhista: dualidades na atividade 

canavieira 

 

O aperfeiçoamento da máquina tem como objetivo ampliar a produtividade, 

consequentemente, o lucro do capitalista. Para isso, transforma a máquina nas 

mãos do capital em instrumento para extrair mais trabalho no mesmo espaço e 

tempo, através de duas maneiras: aumentando a velocidade da máquina e 

ampliando a maquinaria a ser vigiada por cada trabalhador (MARX, L.1, V1, 1996). 

Na atividade canavieira, ocorre a crescente substituição do trabalho braçal 

pela máquina, fato evidenciado, principalmente, nos canaviais do Sudeste e Cento-

Oeste do país. Porém, nos canaviais sergipanos, a colheita é feita manualmente 

devido o solo ser íngreme dificultando a entrada de máquinas. A jornada de trabalho 

é realizada por produção, o que gera a exaustão da força de trabalho para o 

cumprimento da produtividade e lucratividade dos patrões. Para o aumento da 

produtividade exige-se a intensificação do uso da força de trabalho dos cortadores 

de cana, para o aumento da extração de mais-trabalho, a partir da elevação do ritmo 

ou desgaste físico dos trabalhadores que garantem a sua superexploração (Figuras 
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22 e 23). O incremento de ritmos extenuantes do trabalho resulta na ocorrência de 

acidentes de trabalho e de doenças laborais que levam à exaustão completa e à 

morte dos trabalhadores, fato comum nos canaviais. 

 

 

 

 

FIGURA 22 

 
Fig.22: Trabalhadores cortando cana no canavial. 
Fonte: Pesquisa de campo, 2013.     Foto: SHIMADA, S. de O. 
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FIGURA 23 

 
Fig.23: Trabalhador cortando cana no canavial. 
Fonte: Pesquisa de campo, 2013.       Foto: SHIMADA, S. de O. 

 

O tempo de descanso é necessário para recompor as energias perdidas pelo 

desprendimento da atividade canavieira. Segundo Marx, no livro Salário, preço e 

lucro, o tempo é o campo do desenvolvimento humano: 

O homem que não dispõe de nenhum tempo livre, cuja vida, afora as 
interrupções puramente físicas do sono, das refeições, etc. está toda 
ela absorvida pelo seu trabalho para o capitalista, é menos que uma 
besta de carga. É uma simples máquina, fisicamente destroçada e 
espiritualmente animalizada, para produzir riqueza alheia. E, no 
entanto, toda a história da moderna indústria demonstra que o 
capital, se não se lhe põe um freio, lutará sempre, implacavelmente, 
e sem contemplações, para conduzir toda a classe operária a esse 
nível de extrema degradação (MARX, 1996, p.111-112) 

 

Para Scopinho et al (1999) as novas tecnologias levadas para os canaviais, 

como a colheideira mecânica no corte, não têm representado uma diminuição da 

penosidade, insalubridade e periculosidade do trabalho, mas exatamente o contrário, 

o:  

[…] corte da cana-de-açúcar não diminui as cargas de trabalho do 
tipo físico, químico e mecânico existentes no ambiente de trabalho e 
ainda acentua a presença de elementos que configuram as cargas 
do tipo fisiológico e psíquico, porque intensificam o ritmo de trabalho. 
Por exemplo, as jornadas de trabalho dos operadores de máquinas 
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agrícolas variam de 12 até 24 horas, durante a safra. O trabalho no 
corte mecanizado da cana é organizado em turnos de 8 ou 12 horas 
e, na época do revezamento, a jornada estende-se até 24 horas de 
trabalho, com pequenas pausas para descanso e para fazer as 
refeições no próprio local de trabalho (SCOPINHO, 1999, p. 97). 

 

Menezes et al (2011) destacam que na condição da entrada das máquinas na 

produção da cana, o trabalho humano continuará, mesmo em menor quantidade, por 

conta do corte de cana nos locais declinados e da abertura de caminhos à 

passagem das máquinas, com isso o trabalhador corta a cana crua (na palha) 

expondo-se mais aos riscos decorrentes de acidentes com animais peçonhentos. 

Dessa maneira: 

[…] os terrenos mais declinados, são deixados para os trabalhadores 
manuais, enquanto os mais planos ficam para as máquinas. Mas não 
são apenas os terrenos, nos relatos dos trabalhadores manuais são 
constantes as reclamações de que, com as máquinas, além dos 
piores terrenos, os trabalhadores têm ficado com as piores 
variedades de cana. (MENEZES et al, 2011, p. 77). 

 

Com o ritmo das máquinas tornando-se referência de produtividade em 

algumas regiões brasileiras, o corte mecanizado da cana se tornou referência para a 

quantidade que deve ser cortada pelos trabalhadores, subindo de 5 a 6 toneladas 

para 12 a 15 toneladas. Na ausência de maquinaria o trabalhador precisa trabalhar 

mais horas e com mais intensidade/hora para atingir a meta de produção, causando 

mais sofrimento os efeitos desse trabalho penoso.  

Além da mecanização, outros fatores contribuem para o aumento da 

produtividade, entre eles: o crescimento do número de trabalhadores disponíveis ou 

desempregados em decorrência dos processos de mecanização do cultivo e do 

corte da cana, a expansão da fronteira agrícola para as regiões do cerrado; o 

desmonte de pequenas propriedades agrícolas familiares; a seleção mais apurada 

com a contratação de trabalhadores mais jovens, menor contratação de mulheres e 

maior contratação de migrantes vindos, principalmente, do Nordeste e do Vale do 

Jequitinhonha em MG, entre outras. (ALVES, 2006a) 

Conforme Pedro Ramos (2008), a introdução da mecanização acaba com 

algumas funções, criando novos postos de trabalho, mas, dificilmente, será 

suficiente para compensar a menor utilização de trabalho na lavoura canavieira em 

relação a mecanização, mesmo em face dos ritmos estimados de crescimentos das 

produções envolvidas (cana, açúcar e álcool). 
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Marx destaca que a máquina não livra o trabalhador do trabalho, mudando 

somente a maneira que se emprega o trabalho, pois: 

O trabalho na fábrica exaure os nervos ao extremo, suprime o jogo 
variado dos músculos e confisca toda a atividade livre do trabalhador, 
física e espiritual. Até as medidas destinadas a facilitar o trabalho se 
tornam meio de tortura, pois a máquina, em vez de libertar o 
trabalhador do trabalho, despoja o trabalho de todo o interesse 
(MARX, L1, v 1, 2012, p.483). 

 

Com a intensidade da produção os riscos de acidentes de trabalho 

aumentam, pois o corpo extenuado perde a precisão dos golpes do facão na cana, 

as pernas e a mão involuntariamente viram alvos, favorecendo o aparecimento de 

doenças como: dores no corpo, tendinites, bursites, problemas de coluna, além das 

câimbras (que iniciam nas mãos, depois pés, podendo ir para o corpo inteiro). 

Marx (2008) já analisava sobre a parcimônia das condições de trabalho que 

estava à custa do trabalhador, isso porque a produção capitalista procede de 

maneira extremamente parcimoniosa com o trabalho efetuado. Com isso, “[…] todas 

as parcimônias decorrem do caráter social do trabalho, e é de fato esse caráter 

diretamente social do trabalho a causa geradora desse desperdício da vida e da 

saúde dos trabalhadores” (MARX, L.3, v. 4, 2008, p.122). 

Quanto aos acidentes típicos na atividade canavieira, Vilas Boas e Dias 

(2008) apontam que os mais frequentes são mutilações e ferimentos causados por 

corte de facão (machete), principalmente, nos pés e pernas seguidos pelos 

membros superiores (mãos); outra parte do corpo bastante vulnerável ao acidente 

são os olhos, facilmente feridos pelas folhas e pontas da cana-de-açúcar e pela da 

fuligem da queimada. 

Para Alves (2006a), um trabalhador que corta 12 toneladas por dia caminha 

8.800 metros, desprende 133.332 golpes de facão e, aproximadamente, 36.630 

flexões e entorses torácicos para golpear a cana; carrega 12 toneladas/dia e tem 

uma perda média de 8 litros de água/dia. Fica fácil entender o risco de morte por 

excesso de trabalho. 

De acordo com Laat et al (2008), o corpo humano possui um mecanismo 

complexo de controle da sua temperatura, chamado mecanismo termorregulador, 

envolvendo estruturas nervosas e químicas, incluindo receptores especiais de 

temperatura, glândulas e vasos sanguíneos, no cérebro, medula espinal e em várias 

outras regiões do corpo. A regulação da temperatura corporal é um mecanismo 



202 

 

bastante complexo, mediado principalmente pelo hipotálamo através das áreas de 

produção, conservação e dissipação de calor. Portanto, 

A hipertermia pode ser uma destas consequências, sendo definida 
quando o corpo atinge altas temperaturas (acima de 41ºC), com risco 
de vida. […] A hipertermia pode surgir em um trabalhador do corte 
manual de cana, pois este faz um exercício intenso e prolongado 
exposto às baixas umidades, altas temperaturas, sem adequada 
hidratação, péssima transpiração por conta das vestimentas 
pesadas. A situação é agravada ainda mais pelo estímulo 
ocasionado pelo pagamento dos trabalhadores, tendo como base a 
produção de cana cortada por dia. (LAAT et al, 2008, p.37) 

 

Conforme relatos dos trabalhadores nos canaviais em Sergipe percebe-se 

que há constantes acidentes de trabalho, observando que estes acidentes são 

tratados como distrações não há seriedade aos problemas graves e a garantia da 

segurança é constantemente violada. O medo de perder o trabalho, os trabalhadores 

voltam para o serviço para não descontar o dia de trabalho. Conforme segue 

depoimentos e Figura 24: 

– Acidentei tem um mês por causa da palha da cana, era na sexta, já 
tinha trabalhado quando ocorreu. Fui levado pra Aracaju, deram 
atestado de um dia, só não trabalhei no sábado, na segunda já fui 
trabalhar. Ficou muito vermelho no dia, o médico passou o colírio e 
eu comprei do bolso. (Homem, 27 anos) 

– O facão cortou o pé, fui levado na ambulância pra cidade, só 
sangrou no dia. Fiquei afastado um dia, no outro dia fui trabalhar com 
o pé assim mesmo. (Homem, 34 anos) 

– Não foi comigo não, ele foi batendo a ramagem e o facão foi e 
voltou na cabeça dele. Ficou esperando o socorro... Na primeira 
saída que teve, ele foi junto. (Homem, 29 anos). 
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FIGURA 24 

 
Fig. 24: Cortadores que tiveram acidente com o facão no corte da cana. 
Fonte: Pesquisa de campo, 2013.                   Foto: SHIMADA, S. de O. 

 

Os vários estudos sobre a saúde do trabalhador apontam que os problemas 

de saúde tão comum entre os cortadores de cana são: as doenças osteomusculares, 

como as tendinites e as doenças da coluna, ou lombalgias, luxação de articulações. 

A postura inadequada, os esforços contínuos e repetitivos e o carregamento de peso 

excessivo, afetam particularmente o tronco e os membros superiores (braços e 

mãos), as partes do corpo mais afetadas pelas doenças relacionadas a esse 

processo produtivo. Como segue nas entrevistas: 
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– Não tenho problema não... As vez dá uma dor no espinhaço, nós 
vai pra tomar injeção e volta. Fica tudo bem de novo. (Homem, 39 
anos). 

– Já tive problema de saúde sim, parou um rim... foi sem beber 
água... Tenho dor na coluna. (Homem, 41 anos) 

– Corto, corto, corto, quando chego em casa tomo um remedinho pra 
não doer a coluna e arriar. (Mulher, 49 anos). 

 

Esta situação do trabalho na cana ocorre por conta dos seguintes fatores de 

trabalho: exposição ao trabalho extenuante, com grandes exigências, movimentos 

repetitivos e posições forçadas, manuseio de ferramentas inadequadas, convivência 

com animais peçonhentos, exposição à radiação solar, ao calor e ao frio, a produtos 

químicos perigosos e resíduos de agrotóxicos, em relações de trabalho precárias e 

de subordinação extrema. 

Alves (2006a), destaca que o excesso de trabalho associado às longas 

jornadas, sob sol inclemente e a reposição inadequada resultam em distúrbios 

hidroeletrolíticos cujos episódios de gravidade crescente se manifestam da câimbra 

à morte por parada cardíaca. Quando as câimbras são fortes e frequentes, seguidas 

de tontura, dor de cabeça, vômito e convulsões, os trabalhadores denominam esta 

condição/situação de “birola”, por conta da intensidade física para cortar mais e mais 

cana e aumentar os ganhos. 

O agronegócio canavieiro caracterizado por elevar o desgaste da 

corporeidade físico-psíquica do trabalhador, também se destaca pela poluição do 

ambiente e destruição da fauna e da flora, acarretando a morte de peixes e da 

vegetação dos cursos de água, além da poluição de lençóis freáticos e de águas 

subterrâneas por agrotóxicos e pesticidas. 

A prática da queima da palha da cana-de-açúcar anteriormente à colheita é 

constante. Os motivos principais para essa utilização são: a segurança do 

trabalhador devido à presença de animais peçonhentos e o aumento do rendimento 

do corte. No entanto, a queima da palha da cana possui efeitos nocivos à saúde dos 

trabalhadores e da população exposta, com risco de doenças respiratórias, além dos 

problemas na fauna e flora. Com isso,  

[…] os impactos das queimadas de cana influenciam a diminuição da 
biodiversidade animal por meio da perda de habitat ou morte de 
animais que utilizam o canavial para nidificação ou alimentação. A 
biodiversidade vegetal também é ameaçada em áreas adjacentes às 
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dos canaviais queimados, por se tornarem mais susceptíveis aos 
incêndios acidentais (RONQUIM, 2010, p. 8). 

 

Segundo Hess (2008), as queimadas de biomassa e a combustão incompleta 

resultam na formação de substâncias potencialmente tóxicas, tais como monóxido 

de carbono, amônia e metano, entre outros, sendo que o material fino, contendo 

partículas menores ou iguais a 10 micrometros (PM10) (partículas inaláveis), é o 

poluente que apresenta maior toxicidade e que tem sido mais estudado. Ele é 

constituído em seu maior percentual (94%) por partículas finas e ultrafinas, ou seja, 

partículas que atingem as porções mais profundas do sistema respiratório e são 

responsáveis pelo desencadeamento de doenças graves. Os efeitos da poluição do 

ar, especialmente do material particulado fino, ocasionam: adoecimento e 

mortalidade por doenças cardiovasculares (cardíacas, arteriais e cerebrovasculares), 

sendo que, tanto efeitos agudos (aumento de internações e de mortes por arritmia, 

doença isquêmica do miocárdio e cerebral), como crônicos, por exposição em longo 

prazo (aumento de mortalidade por doenças cerebrovasculares e cardíacas). A 

exposição dos cortadores de cana a materiais particulados, gerados durante o 

processo queima da cana-de-açúcar, constitui um importante fator de risco a ser 

considerado na análise e associação das possíveis causas da morte súbita de 

alguns trabalhadores. Como afirma o autor: 

[…] a poluição atmosférica originada pela prática da queima da cana-
de-açúcar expõe o trabalhador e a população exposta a riscos 
severos de adoecimento por doenças cardiovasculares (cardíacas, 
arteriais e cerebrovasculares), apresentando, tanto efeitos agudos 
(aumento de internações, doença isquêmica do miocárdio e 
cerebral), como crônicos, por exposição em longo prazo, podendo, 
em casos extremos, conduzir à morte. Assim sendo, sugere-se que a 
queima da cana-de-açúcar seja proibida em todo o Brasil (HESS, 
2008, p.48). 

 

Em Sergipe, a queima faz parte do processo para a retirada de cana sendo 

feita por alguns trabalhadores que realizam essa atividade específica, sendo 

realizada no fim da tarde ou durante o período noturno, para que de manhã os 

canaviais já estejam prontos para a realização da atividade do corte da cana. 

De acordo com o Relatório do MPT (2012), a queima nos canaviais 

sergipanos é feita por trabalhadores do sexo masculino, com roupas pessoais da 

sua rotina, sem equipamentos de proteção, a não ser luvas, para os que atuam no 

período noturno.  



206 

 

No período noturno, a queima é feita por duas equipes. Parte da equipe atua 

como “foguistas/ateadores” de fogo, utilizando-se de tochas de palha, colhida da 

própria cultura, acesas com isqueiros, iniciando o trabalho com a queima das bordas 

dos talhões, contra o vento e posteriormente a favor do vento. Outra parte da equipe 

atua como “abafadores”, utilizando-se de facões/podões, para o corte das canas das 

bordas dos talhões e de ferramentas rudimentares composta de um cabo, tendo em 

sua extremidade uma peça de borracha, que é batida sobre as fagulhas e ou parte 

de folhas queimadas, de forma a impedir a propagação indesejável do fogo. Na 

atividade da queima noturna não foi detectada a presença de nenhum dispositivo de 

controle de incêndio. 

No caso da queima diurna, realizada no fim da tarde, constatou-se a presença 

de uma carreta pipa, transportando água, tracionada por trator, posicionada próxima 

ao talhão a ser queimado, para controle de possível propagação do fogo (MPT, 

2012).  

Relacionada já proibitiva a queima em muitos estados brasileiros, em Sergipe 

foi evidenciado somente um caso em juízo, em outubro de 2010, em que a justiça do 

município de Maruim atendeu pedido de liminar do Ministério Público contra a Usina 

São José Pinheiro (INFONET, 2010). O Poder Judiciário Sergipano concedeu liminar 

determinando que esta usina não pudesse receber e nem processar em suas 

unidades industriais cana-de-açúcar decorrente da queima da palha, além de não 

utilizar fogo na limpeza do solo, no preparo de plantio e colheita de cana-de-açúcar 

nos imóveis situados nos limites do município de Maruim. Em caso de 

descumprimento das obrigações demanda em multa diária no valor de R$ 50.000,00 

(cinquenta mil reais). 

No ano de 2013, em Sergipe, foi aprovada a Resolução nº53/2013 do 

Conselho Estadual do Meio Ambiente - CEMA que dispõe sobre os procedimentos 

administrativos para a concessão de autorização para queima controlada em 

práticas agrícolas, pastoris e florestais (ADEMA, 2013). 

Sobre o uso dos herbicidas na plantação canavieira, em Sergipe, em 

pesquisa realizada pelo MPT (2012) foram encontradas algumas irregularidades, 

como: falta de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), más condições de 

higienização das roupas utilizadas após uso do veneno, transporte inadequado dos 

equipamentos de aplicação de agrotóxico que são transportados sem segurança e 

local apropriado, superexposição ao sol e fornecimento precário de água, revelando 
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a violação dos direitos trabalhistas. Conforme os trabalhadores aplicadores dos 

herbicidas, certos venenos são tão fortes que provocam desmaios, além de dores 

musculares, dor de cabeça, manchas na pele, vômitos, muita sede e tremores 

noturnos, revelando um cenário de trabalho desumano e irregular. 

Além das consequências imediatas, como intoxicação e óbito, os efeitos 

crônicos produzidos pelo agrotóxico podem surtir efeitos meses, anos ou até 

décadas após a exposição, manifestando-se em doenças como câncer, má 

formação congênita, distúrbios endócrinos, neurológicos e mentais (CONTRA OS 

AGROTOXICOS, 2007). 

A atividade de plantio e colheita da cana-de-açúcar na região do Vale do 

Japaratuba e no Baixo São Francisco tem promovido uma série de agressões 

ambientais e danos imediatos às populações residentes. A poluição de rios com 

derramamento de vinhaça da cana e produtos químicos utilizados em seu manejo 

tem provocado a mortandade de peixes, comprometendo a sobrevivência de 

camponeses-pescadores do Baixo Japaratuba, nos municípios de Carmópolis, 

Japaratuba, Santo Amaro das Brotas, Barra dos Coqueiros e Pirambu (TRIBUNA DA 

PRAIA, 2012). 

Sintetizando a situação encontrada no trabalho canavieiro de riscos 

desenvolvidos na atividade do corte da cana, foi constituído o Quadro Sinóptico 

(Quadro 02) sobre as condições de trabalho que evidenciam a precarização, 

presente em várias escalas geográficas, o que expressa a lógica do sistema 

sociometabólico que garante somente a lucratividade do agronegócio da cana-de-

açúcar em detrimento das condições precárias de trabalho. Assim, 

O direito do trabalho é uma reivindicação necessária não porque se 
preze e se cultue o trabalho assalariado, heterodeterminado, 
estranhado e fetichizado (que deve ser radicalmente eliminado com o 
fim do capital), mas porque estar fora do trabalho […] para a massa 
de trabalhadores e trabalhadoras desprovidos completamente de 
instrumentos verdadeiros de seguridade social, significa uma 
desefetivação, desrealização e brutalização ainda maiores que as já 
vivenciadas pela classe-que-vive-do-trabalho (ANTUNES, 2008, 
p.114). 
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QUADRO 02: QUADRO SINÓPTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

USINAS DE BIOCOMBUSTÍVEIS 

TRABALHADORES DO CORTE DA CANA-DE-AÇÚCAR 

Riscos e fatores de risco - atividades laborais 

Acidentes 
de Trabalho 
típicos e de 

trajeto 

Relações de 

Trabalho 

Terceirização / 

Migrantes 

Esforço 

Físico 

Intenso Aplicação 

de 

agrotóxic

os Ações repetitivas 

+ 8 a 9 km/dia de 

percurso + Até 15 

toneladas/ dia 

PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO 

Outros: 

intoxicações; 

violência; 

drogas; 

transtornos 

mentais; 

sofrimento 

psíquico 

Problemas de 
coluna; cãimbras 
e tendinites - pés, 

desidratação, 
"Birola" 

Problema
s cardio-
vasculare

s 

Queimadas  
material particulado, 

temperaturas 
extremas, monóxido 

de carbono. 

Problemas 
do 

aparelho 
respiratóri

o 

Aumento de 
atendiment

o por 
hipertensão 

Aumento de 
atendiment

o por 
doenças 
bronco-

pulmonares 
crônicas 

Sem 
cobertura 
previdenci

ária 

Direitos 
trabalhista

s 

Câncer 

Fonte: Adaptação de Esquema de Vilas Boas e Dias (2008, p.31). 
Elaboração: SHIMADA, S de O. 
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4.5 Relações de trabalho e o trabalho por produção: fetiches da relação capital-

trabalho 

 

“A carteira de trabalho mascara a mais perversa 
forma de exploração de mais valor e se constitui a 

materialização do fetiche da mercadoria” (SHIMADA, 
2010). 

 

 

O avanço do capital e o aceleramento para obtenção do mais-valor têm 

alterado cada vez mais as relações de produção e trabalho. Com a modernização do 

capitalismo no campo houve a transformação da relação de trabalho tendo o 

assalariamento como a relação essencialmente capitalista. O trabalhador desprende 

a sua força de trabalho para receber em troca o salário, sendo realizada somente 

nos períodos que necessitam do trabalho, formando-se a massa de desempregados 

que fica como exército de reserva. Como Marx evidenciava: 

O trabalho excessivo da parte empregada da classe trabalhadora 
engrossa as fileiras de seu exército de reserva, enquanto, 
inversamente, a forte pressão que este exerce sobre aquela, através 
da concorrência, compele-a ao trabalho excessivo e a sujeitar-se às 
exigências do capital. A condenação de uma parte da classe 
trabalhadora à ociosidade forçada, em virtude do trabalho excessivo 
da outra parte, torna-se fonte de enriquecimento individual dos 
capitalistas e acelera ao mesmo tempo a produção do exército 
industrial de reserva, numa escala correspondente ao progresso da 
acumulação social (MARX, L.1 v.2, 2006a, p.739-740). 

 

Os salários serão regulados pelo exército industrial de reserva e das 

mudanças periódicas do ciclo do capital, a partir da “[…] proporção variável em que 

a classe trabalhadora se divide em exército da ativa e exército de reserva, pelo 

acréscimo e decréscimo da magnitude relativa da superpopulação, pela extensão 

em que ora é absorvida, ora é liberada” (MARX, 2006a, p.741). 

D‟Incão (1983) destaca que na lógica do discurso do capital, o homem é 

apresentado apenas formalmente livre, mas na realidade ele é protegido pela 

“servidão patrimonialista”, por estabelecer uma condição de assalariado temporário, 

mas privado dos direitos estabelecidos pela legislação trabalhista. No trabalho do 

corte da cana, as intempéries do capital exigem do sujeito a trabalhar de sol a sol no 

período de safra recebendo o salário para sobreviver com sua família. A 
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precarização do trabalho existente no corte da cana aponta para a condição do 

trabalhador à mercê da lógica do capital que tem a produção como viés principal 

para se estabelecer no período da safra, ou seja, no trabalho temporário. 

Os encarregados, chamados de olheiros, feitor ou cabo de turma, exercem o 

poder de pressionar o aumento da produtividade sobre os trabalhadores, forma 

típica de exploração das usinas. Os cortadores que não atingirem a produção 

exigida pela usina são colocados em outros serviços ou são postos para fora antes 

do término da safra. Sendo esta última, a situação mais comum realizada pelas 

usinas. 

Os salários são pagos de acordo com a produtividade dos trabalhadores. 

Como não há uma rigidez no controle, muitas vezes, os salários recebidos não são 

os corretos preços que deveriam receber. Segundo Marx (2006b), no livro Trabalho 

assalariado e capital, o salário constitui no preço dos custos de existência e de 

reprodução da força de trabalho, sendo este o mínimo de salário estabelecido tal 

como a determinação do preço das mercadorias pelos custos de produção em geral, 

assim é válido para a espécie e não para o indivíduo isolado. 

O parâmetro para avaliar a remuneração da força de trabalho no Brasil é a 

partir do salário mínimo necessário (SMN), sendo calculado desde 1970 pelo 

DIEESE a partir do levantamento médio de 13 produtos alimentares e seu gasto 

mensal por uma família formada por dois adultos e duas crianças, fazendo o cálculo 

da cesta básica e o consumo produz-se a série histórica dos preços correntes e o 

poder de compra do salário mínimo. Como segue: 

Para calcular o SMN, o DIEESE produz o levantamento do preço 
médio dos 13 produtos alimentares que constam do decreto-lei n. 
399/1938 e nas quantidades especificadas por este. Após, é 
calculado o gasto mensal agregado de cada um dos produtos. 
Considerando a unidade familiar típica como composta em média por 
dois adultos e duas crianças e o consumo de uma criança como o 
equivalente à metade de um adulto, multiplica-se por três o preço 
mensal da cesta básica do DIEESE e o resultado é novamente 
multiplicado, agora pelo peso da inflação na porcentagem que a 
alimentação representa entre os gastos essenciais de uma família no 
rol dos demais itens avaliados pelo Índice do Custo de Vida (ICV) e 
que entram também na cesta de consumo do SMN. Com base nesse 
resultado, produz-se a série histórica a preços correntes do ano em 
consideração, buscando traçar a evolução do poder de compra do 
salário mínimo legal em relação à quantidade e aos tipos de valores 
de uso reconhecidos como necessários para um trabalhador 
sustentar a si próprio e a sua família. (LUCE, 2013, p. 173-174). 
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Luce (2013) afirma que mesmo que reconheça que o poder do salário mínimo 

no sentido hegemônico (o salário nominal mais reajustes em relação à inflação do 

período) tenha apresentado melhora nos últimos anos, não se pode restringir para a 

superficialidade da comparação salário mínimo oficial e inflação. Isso porque na 

teoria marxista de dependência (TMD), tese analisada por Ruy Mauro Marini, o 

salário real que significa a relação do salário com o valor da força de trabalho está 

longe de recuperar os corretos valores reais do salário mínimo necessário. 

Dessa maneira, o salário na atividade canavieira é feito pela produção, 

mesmo sendo a carteira assinada de acordo com o salário mínimo exigido pela 

Convenção Coletiva dos Trabalhadores Rurais. Em decorrência, a condição da 

carteira de trabalho ser assinada constata-se o sentido que é dado ao documento, 

pois 90% dos entrevistados tem esta atividade como a única sendo de carteira 

assinada. 

Ao perguntar aos entrevistados sobre o sentido da carteira de trabalho para 

eles foi observado: 

– É bom porque fichado, depois tira um dinheirinho. (Homem, 41 
anos). 

– Segurança para a família. (Homem, 36 anos). 

– Se não puder trabalhar, terei meus direitos garantidos. (Homem, 35 
anos). 

– Provando meus direitos na carteira e a segurança no futuro. 
(Homem, 18 anos). 

– Tem nosso direito assegurado quando ficha. (Homem, 46 anos). 

 

A carteira de trabalho no corte da cana reveste-se do mascaramento de 

garantias trabalhistas. Na realidade será estabelecido o salário de acordo com a 

safra gerando vários problemas trabalhistas para a aposentadoria desses 

trabalhadores. Conforme Silva (1999), essa forma de salário por produção trata-se 

de ser mais vantajosa ao capitalista uma vez que a intensidade do trabalho não 

depende dos investimentos em capital constante, mas do próprio trabalhador, 

reforçando as diferenças de habilidade, força, energia, perseverança dos 

trabalhadores individualmente. 

Para Marx (2013), a forma de salário por peça é tão irracional quanto a do 

salário por tempo. No salário por tempo, o trabalho se mede por sua duração 
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imediata; no salário por peça, pela quantidade de produtos em que o trabalho se 

condensa durante um tempo determinado. Com isso, 

A qualidade do trabalho é controlada, aqui, pelo próprio produto, que 
tem de possuir uma qualidade média para que se pague 
integralmente o preço de cada peça. Sob esse aspecto, o salário por 
peça se torna a fonte mais fértil de descontos salariais e de fraudes 
capitalistas. Ele proporciona ao capitalista uma medida plenamente 
determinada para a intensidade do trabalho. Apenas o tempo de 
trabalho que se incorpora numa quantidade de mercadorias 
previamente determinada e fixada por experiência vale como tempo 
de trabalho socialmente necessário e é remunerado como tal (MARX, 
2013, p.623). 

 

Nessa relação de força física e produtividade se não atingir o salário mínimo, 

em lei o empregador é obrigado a garantir o pagamento do salário mínimo exigido 

pela Convenção Coletiva, mas, na prática, presenciam-se problemas sérios em que 

não se paga o salário correto e atrasos para pagamento da quinzena. Como segue 

nas falas dos entrevistados: 

– Era pra receber R$7,00 na tonelada, quando fui olhar o dinheiro 
tava no valor de R$6,50... E vá reclamar... Nós precisa... (Homem, 21 
anos). 

– A gente tava com dinheiro atrasado duas quinzena dentro sem 
receber. Só recebeu a quinzena agora porque resolveu parar tudo na 
hora que chegou lá na frente de trabalho. Todo mundo, ninguém 
pega, ninguém trabalha... Para tudo... Quem é que vai trabalhar e 
ficar com fome? A gente disse [ao encarregado] que só ia cortar 
quando resolver o pagamento. (Homem, 25 anos). 

 

Como a atividade só desprende esforço físico torna cada vez mais 

preocupante a condição física dos trabalhadores e sua situação de não permitir 

escolhas de trabalho. Pode-se perceber nas falas dos entrevistados o que 

representa o corte da cana para eles: 

– Gostar não gosto não, mas é a alternativa que não tem outra 
melhor... (Homem, 24 anos) 

– Saúde e paz nós muda nossa vida no corte da cana, se não tivesse 
a empresa não tinha onde trabalhar... Mesmo comendo comida 
azeda ou quente do sol. (Homem, 45 anos) 

– Eu gosto [do corte da cana], porque eu gosto, mas tem que receber 
pro cabra gostar... (Homem, 62 anos) 

– Cortar cana não é muito ruim não... Tem que trabalhar porque 
precisa. (Homem, 49 anos) 

– Gostar eu não gosto não, eu tô porque não quero ver meus filhos 
pedindo a ninguém. (Homem, 25 anos) 
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– No corte eu não sofro não, fico satisfeito, porque somos fichados, 
porque tem fundo de garantia, seguro desemprego pra tirar. 
(Homem, 41 anos) 

 

As contradições estão marcadas pela riqueza dos latifundiários e dos grandes 

usineiros em detrimento dos trabalhadores que enriquecem os patrões no momento 

em que recebem irrisórios salários, fetichizados pela carteira de trabalho. Na 

atividade canavieira, os trabalhadores, no sonho de ter a carteira assinada, são 

superexplorados, devido a sua remuneração ser ganha por produção.  

O capital, como sistema de controle metabólico, ultrapassa infatigavelmente 

todos os obstáculos e limites com que se depara na história, adotando até as formas 

de controle mais surpreendentes e intrigantes. Tornando-se o mais eficiente e 

flexível mecanismo de extração do trabalho excedente, em que a noção da 

escravidão e da servidão absolve-o do peso da dominação forçada, já que a 

“escravidão assalariada” é internalizada pelos sujeitos trabalhadores (MÉSZÁROS, 

2011).  

No domínio da produção capitalista, o trabalho é a condição de sobrevivência 

da maioria da população que ao vender a força de trabalho tem em troca a obtenção 

do salário, como base em meios de subsistência e de garantia do valor em dinheiro. 

Com isso, “[…] o salário se estabelece como soma em dinheiro que o capitalista 

paga por um determinado tempo de trabalho ou pela prestação de um determinado 

trabalho” (MARX, 2006b, p.34). 

Revela-se o verdadeiro caráter da relação entre o sujeito e sua força de 

trabalho que contrasta do período escravo do desenvolvimento histórico e produtivo 

para a estrutura do sistema capitalista do trabalho assalariado. Mészáros (2009) 

afirma que o sujeito do trabalho é o da “escravidão do salário”, que precisa funcionar 

sob a autoridade do capital sendo transformado esse sujeito em uma mera peça da 

engrenagem produtiva do sistema do capital. Isso ocorre, 

[…] já que o sujeito do trabalho sob tal sistema está condenado a 
existir como “trabalhador abstrato”, por ser carente de propriedade – 
muito ao contrário do escravo e do servo que não são de forma 
alguma “carentes de propriedade”, mas parte integrante desta e, 
portanto, muito distantes de serem “abstratos” – o “escravo do 
salário” está por completo à mercê da capacidade e boa vontade do 
capital em empregá-lo, e disso depende sua própria sobrevivência 
(MÉSZÁROS, 2009, p.217). 
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O pagamento por produção dado ao trabalhador do corte da cana é a maneira 

mais clara da exploração da força de trabalho, numa lógica perversa de mascarar o 

sentido do trabalho, pois se retira a ideia de organização do trabalhador em classe, 

para lutar por reivindicações e principalmente retira dos donos de usina a 

responsabilidade pelo trabalhador dos seus direitos. Assim, o trabalhador tem em 

sua perspectiva o aumento da intensidade do trabalho para a garantia do seu 

salário, até o seu constante desemprego no término da safra.  

Na condição da fetichização e da instabilidade do trabalho estes 

trabalhadores ficam móveis para o capital. “[…] Se o trabalhador carece da 

capacidade média de rendimento e, por isso, não consegue fornecer um mínimo 

determinado de trabalho diário, ele é dispensado” (MARX, 2013, p.623). 

O pagamento por produção é uma forma muito antiga e já era criticada tanto 

por Adam Smith, no final do século XVIII, quanto por Karl Marx, no século XIX, que 

considerava como uma das mais desumanas e perversas formas de pagamento. O 

pagamento auferido pela produção é estabelecido na lógica de quanto maior a 

produção mais esses trabalhadores recebem. Sendo analisadas apenas as formas 

de pagamento por produção em situações em que os trabalhadores controlavam seu 

processo de trabalho e tinham, ao final do dia, pleno conhecimento do quanto tinham 

auferido em salário, pois multiplicavam a quantidade produzida pelo valor da 

unidade (ALVES, 2006b). 

Sendo assim, a redução do trabalhador a tempo de trabalho, a trabalho 

abstrato no momento do consumo da força de trabalho, pressupõe o 

(re)conhecimento da concretude da produção de um trabalhador livre e a 

constituição do mercado de trabalho. Ou seja, além da produção do trabalhador 

livre, é necessário o processo da socialização para o trabalho, sendo preciso formar, 

moldar, socializar o trabalhador para o desempenho de suas tarefas. A socialização 

do trabalhador está ligada ao trabalho alienado, com isso a submissão da vontade 

do trabalhador ao ato do trabalho faz-se por meio da submissão a regras, controle e 

normas produzidos no processo produtivo, definindo como relações de produção do 

controle sejam: da produção, da produtividade e do trabalhador (SILVA, 1999). 

Alves (2006b) destaca que isso ocorre porque o trabalhador, quando recebe 

por produção, tem o seu pagamento atrelado ao que ele conseguiu produzir no dia. 

Como eles trabalham pela subsistência, trabalham cada vez mais para melhorar 

suas condições de vida; provocando o aumento do ritmo de trabalho. O pagamento 
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por produção transfere ao trabalhador a responsabilidade pelo ritmo do trabalho, que 

é atribuição do capitalista. 

Como destaca Camargo (2010), o pagamento por produção na cana 

diferencia-se de outras formas de pagamento por produção porque na cana os 

trabalhadores não sabem previamente o valor do que produzem. Na maior parte dos 

pagamentos por produção, os trabalhadores trabalham por “peça” produzida, e esta 

tem o seu valor fixado antes da realização do trabalho. O valor da cana cortada só é 

conhecido pelos trabalhadores depois que o trabalho é realizado, e ainda depende 

de uma conversão de valores que é realizada à revelia dos trabalhadores. 

Com a reestruturação produtiva, os índices de produtividade do trabalhador 

foram sendo multiplicados ao longo dos anos. Nos dias de hoje, os cortadores são 

submetidos a jornadas intensas, onde, muitas vezes, cortam de 15 a 20 toneladas 

de cana por dia. Cortadores abaixo deste rendimento são ameaçados e 

normalmente perdem seus empregos por não serem competitivos; verificando-se, 

inclusive, casos de morte de trabalhadores por exaustão durante o corte da cana-de-

açúcar (SILVA, Maria, 2008). 

A reestruturação produtiva, além de modificar drasticamente as formas de 

apropriação das relações de produção, acaba por dar ao trabalho uma nova 

roupagem, que o inscreve numa intensa precarização. 

Francisco José Alves (2007) defende que desatrelar pagamento e produção é 

a única maneira de garantir uma vida mais longa ao trabalhador e menos acidentes 

e doenças decorrentes do trabalho. O trabalhador da cana só vai saber quanto 

produziu depois de um mês, ou no mínimo 15 dias, por saber quantos metros tem a 

área cortada, mas não vai saber o peso dessa cana (a usina é quem pesa e faz a 

conversão), fazendo com que o cortador se esforce mais para ganhar mais, levando 

a casos de morte por excesso de trabalho. Com isso, o autor justifica que se deve 

parar de pagar por produção na cana e passar a pagar por salário fixo, tendo com o 

excesso de trabalho a exaustão que pode levar a morte, como segue: 

[…] as mortes por excesso de trabalho são decorrentes do processo 
de trabalho e do pagamento por produção, que leva aos 
trabalhadores a terem de assumir o ônus dos baixos salários 
recebidos. Desta forma, o fim das mortes por excesso de trabalho 
requer mudanças no processo de trabalho e o fim imediato do 
pagamento por produção no corte de cana. Esse pagamento deve 
ser substituído pelo princípio universal do pagamento por tempo de 
trabalho e da jornada fixada em horas de trabalho (ALVES, 2006a, 
p.12). 
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Diante do que foi exposto tem-se a reflexão sobre as condições da 

metamorfose do trabalho que acontece na atividade da cana-de-açúcar, que se 

configuram nas múltiplas faces e dimensões contraditórias estabelecidas pela 

expansão da precarização do trabalho a partir do travestimento das diferentes 

formas subumanas presentes na realidade dos trabalhadores canavieiros. 

Os trabalhadores migram para atender a necessidade do capital que o 

aliena, fazendo-o acreditar trabalhadores seguros de carteira assinada, porém são 

móveis ao capital. Migram para outras localidades longe de suas famílias para 

ficarem confinados nos alojamentos das usinas sujeitando-se as piores condições de 

vida. “É o „jeitinho capitalista‟ de produzir riquezas e misérias que faz e fez tanta 

gente andar de um lado para outro, seja na busca de outras terras ou outros 

empregos os quais lhes são negados em seus rincões natais” (MARTINS; VANALLI, 

2001, p.34). 

De safra a safra permanecem na espera da entressafra na condição de 

exército de reserva latente, sem salários e sem garantia de permanecerem 

trabalhando como cortadores de cana. 
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CONCLUSÕES 

 

 

 

“Vivemos em uma época de crise histórica sem 
precedentes, […] a crise estrutural cada vez mais 
profunda do próprio sistema do capital. Como tal, 

essa crise afeta […] a totalidade da humanidade e, a 
fim de que a humanidade sobreviva, demanda 

mudanças fundamentais no modo de controle do 
metabolismo social” (MÉSZÁROS, O desafio e o 

fardo do tempo histórico). 

 

 

Com as alterações das novas tecnologias para a produção e o consequente 

aumento intensivo da produtividade, da competitividade e da diminuição dos custos, 

foi anunciado o fim do trabalho, o trabalho enquanto atividade fundamental na 

constituição das relações sociais.  

Autores como André Gorz (1982) afirmavam que à fábrica flexível exige um 

trabalhador plurifuncional, capacitado, não compatível com um emprego precário, 

descartável, o que significava a diminuição do trabalho assalariado e a melhoria da 

qualidade de vida da classe trabalhadora, inclusive do fim do trabalho e da luta de 

classe, conforme preconizava o modelo de flexibilização da reestruturação produtiva 

para a acumulação do capital. 

O que se vivencia, conforme esta Tese, não tem sido a perda da centralidade 

do trabalho, mas a intensificação da extração de mais-valor, a partir da lógica do 

desemprego estrutural que favorece o não cumprimento e a alteração oficial da 

legislação, dos direitos trabalhistas, permitindo cada vez mais que o trabalhador seja 

submetido a trabalhos degradantes, análogo à escravidão, sem nenhuma 

seguridade trabalhista. A reestruturação produtiva, além de modificar drasticamente 

as formas de apropriação das relações de produção, acaba por dar ao trabalho uma 

nova roupagem, que o inscreve numa intensa precarização. 

Os estudos da leitura de Marx foram suportes para o entendimento das crises: 

da regulação, acumulação que caracterizam o modo de produção capitalista e as 

metamorfoses que o capital se inscreve para assegurar a reprodução a partir da 

unidade das contradições da relação capital-trabalho. 
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A crise que se processa no conjunto da economia capitalista tem sido 

estrutural, profunda e intensa, modificando as relações sociais, econômicas e 

políticas dos países capitalistas afetando em grandes proporções a parte mais fraca 

do sistema, que é a classe trabalhadora que com sua força de trabalho sobrevive às 

condições impostas pelo capital. Em sua dinâmica, o capital para se reproduzir 

necessita dos assalariados como força de trabalho para a produção do excedente, 

base de lucro ou o mais-valor, ao mesmo tempo em que precisa dos assalariados 

como consumidores para circular a produção de mercadorias existentes no 

mercado.  

Na lógica desse sistema torna necessário a sua valorização a partir da 

produção, financeirização e mundialização do capital. Com a realização do ciclo do 

capital marcado pela longevidade e duração numa onda sistêmica e estrutural do 

capital ocorre a reprodução capitalista que intensifica a exploração e subserviência 

gerando os problemas econômicos, políticos e sociais. Essa situação decorre da 

produção e não da esfera do consumo, por isso, a crise econômica que se tem é 

uma crise de superprodução. É na produção de mercadorias que se tem a extração 

de mais-valor e, consequentemente, a exploração do trabalho.  

O capital separa os trabalhadores e os meios de produção, como afirma Marx, 

separa o caracol de sua concha para efetivar a autorreprodução do capital, a partir 

da absorção de mais-trabalho desprendida com o aumento da jornada de trabalho. 

Mészáros (2011) destaca que no sistema de controle do capital, o valor de uso dos 

bens produzidos foi totalmente subordinado ao valor de troca das mercadorias 

estabelecidas pelo controle do próprio capital. 

O domínio do capital efetiva-se com a subordinação estrutural do trabalho ao 

capital e sua consequente divisão social hierarquizada, fundada sobre o trabalho 

assalariado e fetichizado, evidenciando as alterações que ocorrem com as 

mediações de primeira e de segunda ordem do capital: 

Se compararmos as mediações de primeira ordem com as bem 
conhecidas determinações estruturais hierárquicas das mediações 
de segunda ordem do capital, percebemos que tudo se altera com o 
surgimento do capitalismo de modo quase irreconhecível. Pois todas 
as demandas mediadoras primárias devem ser modificadas de modo 
a adequar-se às necessidades auto-expansivas de um sistema de 
controle reprodutivo social fetichista e alienante, que subordina 
absolutamente tudo ao imperativo da acumulação de capital 
(MÉSZÁROS, 2007, p.41). 
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Contextualizar as tessituras dessa relação evidenciou o processo tempo-

espaço na mudança do período de intervenção do Estado com políticas sociais e 

econômicas do keynesianismo ao período de Estado mínimo, marcado por ideias de 

cunho neoliberal. A desregulamentação econômica e social sob a hegemonia do 

neoliberalismo visou fortalecer a flexibilização e a precariedade das relações de 

trabalho, operacionalizando o poder do capital, a partir da forma de uso do trabalho. 

No início da década de 1990, os agrocombustíveis se destacaram na 

elevação dos preços e na escassez de alimentos em escala mundial, por conta do 

avanço dado a produção de insumos para a obtenção de energia, em específico a 

cana-de-açúcar, a expansão da oferta dos produtos à agricultura, predominando: a 

monocultura em larga escala, o uso intensivo de agrotóxicos, de fertilizantes de 

origem industrial, de mecanização pesada e de exploração da força de trabalho 

assalariada. 

No espaço agrário, no Brasil, houve amplo investimento e fortalecimento 

econômico do setor da cana-de-açúcar para a produção de etanol. O boom do 

etanol no mundo confronta-se com as desigualdades existentes no setor 

sucroalcooleiro, de um lado com altos investimentos de grupos nacionais e 

internacionais que garantem o desenvolvimento de tecnologia de ponta, por outro, o 

avanço da monocultura gera danos ambientais, sociais e econômicos, além de 

milhares de trabalhadores que continuam submetidos à superexploração laboral. 

Em meados dos anos de 2000, houve, no estado de Sergipe, a ampliação da 

produção agrícola para a plantação do monocultivo da cana-de-açúcar destinada à 

produção do etanol, fazendo parte do cenário nacional a partir da cadeia produtiva 

do agronegócio. Dessa forma, antigos latifundiários se fortaleceram para a 

ampliação das usinas mediante recursos provenientes de incentivos fiscais e 

participação em programas de desenvolvimento econômico realizados pelo Estado.  

O corte da cana-de-açúcar configura exatamente a subproletarização no 

mundo do trabalho, caracterizado pelo trabalho manual e de pouca ou nenhuma 

especialização, que baseia sua oferta de acordo com a resistência física dos 

trabalhadores para a safra. Sob as intempéries do capital, os trabalhadores 

sobrevivem às constantes mutações no trabalho precarizado do corte da cana, com 

a presença de formas metamorfoseadas sob a condição da precarização do trabalho 

para a intensificação da extração de mais valor. 
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O trabalho no corte da cana é árduo, exigindo vigor do trabalhador e intenso 

esforço físico, que propicia o aparecimento de acidentes de trabalho e doenças 

dificultando a ação de medidas que visem à proteção do trabalhador. As mudanças 

nas leis trabalhistas e nas Convenções Coletivas do setor canavieiro não têm 

amparado devidamente esses trabalhadores, ocorrendo rotineiramente casos de 

trabalhos degradantes, forçados ou similares à escravidão.  

As novas relações de trabalho e de produção no espaço agrário sergipano 

através dos trabalhadores canavieiros se estabelecem na relação precária de 

trabalho, análoga à escravidão constituída na condição contínua da relação Senhor 

e Escravo, ainda presente num período marcado pelas novas reconfigurações 

espaciais estabelecidas nos territórios do capital sob o jugo do modelo do 

agronegócio da cana-de-açúcar. 

Os trabalhadores estarão sempre estabelecidos pela ordem perversa do 

sistema do capital que tem a sinuosidade da cadeia produtiva realizada somente 

para engrossar o crescimento vertiginoso da produção das usinas e latifundiários. 

Como marcas desse processo observam-se, no território da cana, as mazelas 

estabelecidas pela lógica desigual e combinada do capital, em que a parte que 

perde é a do trabalhador, que para sobreviver fica subserviente ao capital, 

assumindo trabalho precarizado. 

A participação conjunta entre os sindicatos, o Ministério Público do Trabalho e 

o Ministério do Trabalho e Emprego torna imprescindível para flagrar situações 

irregulares no uso da força de trabalho na atividade sucroalcooleira. Isso para que 

possam agir em favor dos trabalhadores canavieiros, a partir de ações de 

mobilizações reivindicando o correto pagamento dos direitos trabalhistas, 

oferecimento de EPI‟s pelas usinas, acompanhamento e assistência médica, 

transparência na pesagem da cana-de-açúcar, explicativa sobre os baixos salários, 

as longas jornadas, os maus tratos e as contratações. 

As metamorfoses do trabalho que traveste a barbárie no trabalho canavieiro 

aponta que o sistema do capital não tem limites para exploração das condições 

humanas de vida, a partir dessa simbiose. A voracidade destrutiva do capital alcança 

níveis extremos de exploração com a precarização da atividade laboral, realizada 

pelo trabalho assalariado e temporário dos trabalhadores canavieiros. 

Na produção canavieira a perspectiva de trabalhar no corte da cana gera o 

ímpeto do sonho de mudanças nas vidas dos trabalhadores, por ter o trabalho 
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realizado na obrigatoriedade da carteira de trabalho, posicionando-se no discurso da 

carteira de trabalho como a garantia de renda. Nesse fetiche realizado pela carteira 

de trabalho, eles são sujeitados ao trabalho degradante nos canaviais, sendo este 

estabelecido no trabalho por produção com valores baixos recebidos pela produção 

(valores entre R$6,00 a R$7,00 por tonelada cortada).  

No trabalho dos canaviais presencia-se uma relação trabalhista permeada 

de inseguridade e mobilidade do trabalho sendo trabalhadores móveis para o capital, 

pois o maior contingente de trabalhador é contratado somente no período de safra 

da cana-de-açúcar. Os trabalhadores são submetidos à mobilidade constante para o 

corte da cana tanto no mesmo estado como em outros no período da safra, tendo a 

necessidade dos alojamentos para sua permanência no local. A mobilidade do 

trabalho está à mercê do capital e das suas crises periódicas. Os trabalhadores se 

deslocam de sua localidade em busca de melhor salário. A mobilidade da força de 

trabalho é condição de exercício da sua „”liberdade” pra se tornar mercadoria e 

sujeitar-se ao capital. 

Mesmo com a regulamentação da Norma Regulamentadora 31 (NR-31), o 

que se tem são alojamentos que não oferecem as mínimas condições dignas de uso 

e sobrevivência, como o observado no estado de Sergipe. Além da inexistência de 

equipamentos básicos de segurança para o melhor desempenho da atividade 

realizada pelo trabalhador e sérios problemas com os ônibus que fazem o transporte 

dos trabalhadores para o corte da cana. 

A sazonalidade no corte da cana possibilita a demissão do trabalhador no 

término da safra sem garantias de que haja recontratação na próxima safra. 

Migrantes sazonais para o corte da cana, encerrado o período de safra os 

trabalhadores são excluídos do sistema de proteção social (trabalhista, 

previdenciário e de seguridade social). Na entressafra, ficam sem trabalho na usina, 

ficando à mercê dos trabalhos que aparecem para esperar a próxima safra numa 

mobilidade típica da lógica do exército de reserva. 

Nessa situação, estabelecem-se ações com politicas públicas atendidas pelo 

governo a partir de programas de transferência de renda realizados pelo governo 

federal que atende as realidades dos estados e dos municípios. Nesse período de 

espera, os trabalhadores estarão inseridos nos programas assistencialistas do 

governo, no caso dos trabalhadores da cana do estado de Sergipe é o Programa 

Mão-Amiga, como “garantia” à sobrevivência. A implementação desses Programas 
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efetivam os problemas relacionados ao emprego e condição de subalternidade da 

população às ajudas assistencialistas do governo.  

Os trabalhadores não têm mais a garantia de direitos trabalhistas como: 

cobertura de seguro, direitos de pensão e aposentadoria, níveis salariais e 

segurança no emprego. Dessa maneira, a flexibilização do trabalho e a ampliação 

do exército industrial de reserva são relações recíprocas de ampliação da lógica do 

desenvolvimento desigual e combinado da relação capital-trabalho. 

A crise estrutural do capital é o mecanismo essencial para a reprodução 

sociometabólica da sua existência, tendo o desemprego estrutural como uma das 

suas marcas nos padrões de flexibilização e precarização do trabalho. As 

perversidades da acumulação capitalista resultam nas transformações do mundo do 

trabalho, configurando-se na relação multifacetada entre Estado – capital – trabalho 

e mascaradas nas formas de travestimento da barbárie do trabalho canavieiro. 
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APÊNDICE  

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

NPGEO – NUCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA 

DOUTORADO EM GEOGRAFIA 

 

Titulo da Tese: DOS CICLOS E DAS CRISES DO CAPITAL ÀS FORMAS DE 

TRAVESTIMENTO DA BARBÁRIE NO TRABALHO CANAVIEIRO 

 

QUESTIONÁRIO PARA PESQUISA DE CAMPO 

 

Data: ____/____/________   LOCALIDADE: _______________________ 

Idade: _______anos   Sexo: (      ) Masculino (      ) Feminino 

É natural desta localidade? (   ) Sim (   ) Não. Se NÃO, onde residia antes? ____  

Por que veio? ________________________________________________________ 

 

Grau de Escolaridade: 

não alfabetizado (    );   

Ensino Fundamental:   Incompleto (    )                 Completo (   );  

Ensino Médio:    Incompleto (     )                         Completo (      );  

 

Trabalha no corte da cana há quanto tempo? __________________  

Anteriormente, trabalhava onde? ________________________ 

Por que mudou? Tem interesse em sair? __________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

O trabalho é de carteira assinada? (     ) Sim (     ) Não 

Se não, já trabalhou com carteira assinada? (     ) Sim (     ) Não 

Se sim, sempre trabalhou com carteira assinada? (     ) Sim (     ) Não 

O que mudou com a Carteira de trabalho? _________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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Mora no mesmo local do trabalho? (     ) Sim (     ) Não. Se NÃO, como você faz o 

deslocamento para o trabalho? _________________________________________ 

Trabalha por produção? (     ) Sim (     ) Não 

Quanto consegue cortar de cana por dia em tonelada? É igual ou tem variação? ___ 

Trabalha quantos dias na semana? 

(      ) Segunda a sexta-feira   (      ) Segunda a Sábado    

(      ) Domingo a Domingo   (      ) Outro. _____________________ 

Quantas horas trabalhadas? ________________ 

Custo da produção? _________________________      Recebe? (     ) Semanal    (      

) Quinzenal    (     ) Mensal           (     ) Outro.Qual? _______________ 

Há intervalo para descanso? (     ) Sim (     ) Não. Se SIM, quanto tempo? ________ 

Alimentação/Descanso: (    ) lona   (    ) mesa   (    ) banco (    ) Outro? ___________ 

 

Depois do trabalho no corte da cana, executa outra atividade complementar?  

(   ) Sim (   ) Não 

 Se SIM, Qual? __________________________________________________ 

 Se NÃO? Por que? ______________________________________________ 

Trabalha todo o ano no corte da cana? (     ) Sim (     ) Não. Se NÃO, qual outra 

atividade que exerce durante o período que não está no corte da cana? __________ 

 

EMPRESA 

Como começou a trabalhar no corte da cana? (    ) Indicação de amigo/familiar que 

já trabalha      (    ) funcionário da empresa/gato          (   ) Outro. Qual? ___________ 

Conhece a usina por completo (seu interior)? (   ) Sim (   ) Não Por que? _____ 

Há diálogo com a empresa através de acordo/Convenção coletiva? (   ) Sim  (    ) 

Não. 

A empresa divulga as regras: direitos e obrigações? (   ) Sim  (    ) Não. 

 

Sobre a produção: Quem conta? ________________  Fica sabendo na hora quanto 

fez? _______ 

Valor da tonelada? Crua R$_____________ e Queimada R$ ___________ 

Preferencia no corte da cana? (     ) crua ou (     ) queimada. Por que? ___________ 

___________________________________________________________________ 

Grupo de quantas pessoas para fazer o corte da cana? ___________ 
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Quem paga os equipamentos e vestimentas de trabalho? (    ) Indivíduo   (     ) 

Empresa. Quais são? (    ) boné   (   ) bota   (    ) botina   (    ) perneira    (   ) luva    

(   ) mangão   (   ) óculos 

A Empresa oferece Alimentação? (   ) Sim  (    ) Não.  E água? (   ) Sim  (    ) Não.  

Locais de Trabalho são adequados? (   ) Sim  (    ) Não . Possuem? (    ) abrigos     

 (    )sanitários  (    ) mesas para refeições.  

 

Condições dos transportes? (   ) ótima   (    ) boa   (    ) regular   (    ) péssima.  

Possuem caixa para guardar os instrumentos de trabalho? (   ) Sim  (    ) Não.  

Todos os passageiros vão sentados? (   ) Sim  (    ) Não.  

 

TRABALHADOR 

Gosta do trabalho que executa (corte da cana)? (     ) Sim (     ) Não  

Você é? (     ) Solteiro  (     ) Casado 

A renda recebida dá para o sustento da família? (     ) Sim (     ) Não  

Outras pessoas trabalham para ajudar na renda familiar? (     ) Sim (     ) Não. 

Se SIM, quantos? ________ Eles recebem salários? (     ) Sim (     ) Não. Quais 

as atividades exercidas pelas pessoas que trabalham? _______________________ 

A moradia é própria: (     ) Sim (     ) Não 

 

Planta subsistência? (     ) Sim (     ) Não. Se NÃO, alguma vez foi produtor 

familiar? __________. E por que deixou? __________________________________ 

Tem preferência em trabalhar na produção familiar ou no corte da cana? Por que? 

___________________________________________________________________ 

 

Tem problema de saúde? (   ) Sim  (    ) Não. Se sim foi antes ou depois dessa 

atividade realizada? Qual problema? _____________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Já houve acidente de trabalho com você? (     ) Sim (     ) Não. Se sim, Houve os 

primeiros socorros e tinha pessoa preparada no local? (     ) Sim (     ) Não 

 

Já trabalhou em outras atividades de cultivo de cana da empresa? (     ) Sim (     ) 

Não. Se sim, Qual? (   ) preparo do solo (    ) plantio  (    ) carregamento   (    ) tratos 



249 

 

cultivos – herbicidas. Há diferença de remuneração para essas atividades? (     ) Sim

 (     ) Não. Qual prefere? Por que? __________________________________ 

 

 

 

Opiniões: 

A carteira de trabalho é uma segurança para você? Em que sentido? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Há representação sindical? O que pensa disso? Você é Sindicalizado? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Significado do trabalho do corte da cana para você? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Relação do trabalhador e a empresa?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 


