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O presente estudo visa a compreenção da condição social de trabalhores do corte de cana 

do município de Pitangueiras/SP, a partir de observações realizadas durante o estagio de 

campo obrigatorio do curso de graduação em Serviço Social, entre março à novembro de 

2011. Naquela ocasião foram realizados atendimentos a este público, demandatário de 

serviços sócioassistênciais da Política Pública de Assistência Social. Este contexto trouxe a 

tona elementos que oportunizam o assistente social a realizar uma leitura para além da 

realidade imediata e, de forma crítica, descortinar as contradições alí engendradas nas 

relações de trabalho quanto a produção e manutenção da vida social. Metodologicamente a 

proposta foi articulada dentro de uma perspectiva dialetica histórico-estrutural, 

considerando, enquanto realidade micro social, discursos acerca de vivências e demandas 

dos trabalhadores usuários da Política de Assistência Social local e, de outro lado, uma 

interpretação teórica destes fenômenos sociais via conceitos como neoliberalismo e modo 

de produção toyotista, temas pertinentes enquanto aprofundamentos da precarização do 

trabalho e reprodução da pobreza na contemporaneidade. De modo geral constatamos a 

estreita relação entre estes conceitos e a realidade analisada, pois, a premissa do mercado 

enquanto regulador da vida social, articulada  a uma organização da produção e do trabalho 

baseada na flexibilização do trabalhador e de seus direitos, bem como na intensificação de 

contratos temporários e terceirizados, dificultam o acesso e manutenção de recursos 

essênciais à uma vida digna. 
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INTRODUÇÃO 

 

Na contemporaneidade, assistimos a um amplo processo de mudanças em diversos 

aspectos da vida humana, entretanto, de forma mais expressiva em seus âmbitos 

economico e social. Podemos assinalar que as decadas de 60 e 70 do século XX - períodos 

de aguda crise economica - foram determinantes no início de reformulações no bojo da 

sociedade capitalista em seu sistema produtivo, visando garantir a crescente reprodução e 

manutenção das altas taxas de acumulação de capital. 

Não obstante, as bases do mundo do trabalho, erigidas sobre o binômio 

fordismo/taylorismo
1
 enquanto bases produtivas, começam a ruir, colocando em xeque as 

conquistas que a classe trabalhadora alcançou ao longo do século XIX e XX. Os sinais de 

esgotamento das possibilidades de um sistema de produção em massa e de ampla divisão 

do trabalho, conduzem a reformulação deste quadro a um processo produtivo marcado pela 

flexibilidade, que por um lado seja capaz de atender às determinações e exigências diversas 

do mercado e, por outro, de melhor racionalizar os gastos das organizações, terceirizando à 

outras "as tarefas secundárias de produção e serviços auxiliares necessários na consecução 

de seu produto final" (GIACOMETI; SOUZA, 2004, p. 107-108) (ANTUNES, 2010). 

As organizações, ao alterarem a lógica produtiva, alteram também as relações de 

trabalho em seu interior, pois para flexibilizar sua produção é necessário aos capitalistas 

investirem em maquinas e equipamentos mais sofisticados, com uma maior gama de 

aplicações no processo produtivo. Nesse sentido, percebe-se uma gradativa introdução da 

infomatica, da microeletrônica e da robótica que exigem profissionais especializados, com 

maior grau de qualificação técnica capazes de manusear variados equipamentos e realizar 

funções mais diversificadas, ou seja uma polivalência do trabalhor, muito diferente dos 

trabalhadores desqualificados e com funções rígidas e específicas do sistema 

fordista/taylorista, deste modo, contribuindo para ampliação da taxa de desemprego, 

demitindo aqueles que não tinham serventia direta ao capitalista. (ANTUNES, 2010) 

(IAMAMOTO, 2009). 

Este novo padrão produtivo, embora não haja consenso entre diversos autores
2
 se 

                                                
1 Este padrão produtivo surge a partir da segunda metade do século XIX, e é estruturado pela produção em 
série, elevado número de trabalhadores operários com funções específicas, repetitivas e grande 

distanciamento entre os executores do trabalho e os administradores. (SANTOS, 2007)  
2 Antunes (2010, p. 25-29) cita diversos autores, e demonstra que as teses divergem quanto a superação do 

padrão produtivo organizado pelo fordismo/taylorismo por um sistema de especialização flexível. Sabel e 

Piore (1984) defendem que esta "nova forma produtiva", ergue-se sobre a articulação de um alto 

desenvolvimento tecnológico e a desconcentração produtiva, eliminando a grande empresa por pequenas e 



ele substituiu ou se foi apenas uma mutação do antigo padrão, é consensual o seu 

surgimento a partir da experiência japonesa da empresa Toyota, de onde se originou sua 

denominação de toyotismo. Sua expanção foi balizada pelo projeto político e ideológico 

neoliberal, que apregoava a satanização do Estado, com seu irracional dispêndio de 

recursos em políticas sociais, e a santificação do mercado em sua probidade e eficiência 

(BÓRON apud IAMAMOTO, 2009). 

A predominância do neoliberalismo na maioria dos países ocidentais, resultou num 

processo de retração Estatal no que diz respeito à regulamentação do mercado, das relações 

trabalhistas e generalizado desmonte das políticas sociais e do sindicalismo. No Brasil, é a 

partir dos anos 90 do século XX que a ideologia neoliberal assume clara expressão no 

quadro político, economico e social, significando um retrocesso nas lutas pelos direitos 

sociais adquiridos pela Constituição Cidadã de 1988, de modo que "a classe trabalhadora 

vivencia mais intensamente a exclusão social, a pobreza, acentuada desigualdade... 

violência e o alto indice de desemprego estrutural, que levam à fragilização e precarização 

no modo de vida e trabalho (FERNANDES; SALERNO, 2011, P.23). 

É exatamente neste ponto que esta articulação teórica se insere, trazendo a tona a 

micro realidade de trabalhadores do corte de cana de Pitangueiras, SP, em que é possível 

verificar o espraiamento de determinações contemporâneas ligadas à reestruturação 

produtiva e ao ideário neoliberal, visando-se a compreensão que subsidie a prática 

profissional do Serviço Social, na sua complexa missão de, a partir da investigação de uma 

realidade aparente, articular teoria e prática no alcance de transformações significativas da 

paisagem social em que procede seu trabalho. 

Vale salientar que a reestruturação produtiva na agroindústria canavieira trás uma 

realidade contundente aos trabalhadores do corte de cana, no que concerne às 

possibilidades de produção e manutenção de suas vidas, uma vez que as usinas introduzem 

diversos maquinários que substituem a força de trabalho humano, e os cortadores de cana 

vêem seus empregos ameaçados. Nesse sentido, o desemprego avoluma-se e o trabalhador 

é condicionado a não só concorrer entre si, mas também com as máquinas, "posto que o 

trabalhador baixou à condição de máquina, a máquina pode enfrentá-lo como concorrente" 

                                                                                                                                              
médias, atuantes em um mercado mais localizado e específico, ou seja, "um processo artesanal, mais 

desconcentrado e tecnologicamente desenvolvido, assim suprimindo a produção em série. Autores como 
Coriat (1992) e Clarke (1991) criticam esta tese e sintetizam que a especialização flexível não é generalizavel 

ou mesmo universalmente aplicável. Annunziato (1989) demonstra que o fordismo ainda é dominante na 

economia norte americana e Fergus Murray (1983) consideram que as condições históricas e particulares do 

caso Italiano possibilitou a desconcentração das grandes unidades produtivas. Harvey (1992) defende uma 

possível coexistência entre os padrões produtivos em um mesmo espaço, articulando o fordismo com 

processos de trabalho flexíveis. 



(MARX, 2004, p. 27 apud SANTOS, 2007, p. 23). 

Outro ponto vivenciado pelos trabalhadores rurais do corte de cana é a diminuição 

de seus salários e a crescente precarização das relações de trabalho formal, pois, os 

empregadores valem-se de contratações temporáras, terceirizadas e também 

informalizadas, obtendo maiores lucros sobre o suor do trabalhor, visto que, para o 

capitalista, "os trabalhadores permanentes são mais onerosos e, por isso, eles são 

despedidos para serem, em seguida, admitidos como volantes, isso é, uma força de trabalho 

mais barata, porque os gastos sociais não seriam computados (SILVA, 1999, p. 64 apud 

SANTOS, 2007, p. 31). 

Não encontrando mecanismos de garantir sua subsistência no âmbito do trabalho, 

os cortadores de cana e suas famílias vêem as Políticas Públicas sociais como uma das 

alternativas de tê-la provida, principalmente a Política Pública de Assistência Social. Eis 

que, neste ponto, a complexa realidade, sucintamente delineada acima, perpassa pela 

prática profissional do assistente social e, no caso do presente artigo, com foco analítico 

em uma experiencia de estágio supervisionado obrigatório em uma dada Política Pública. 

O Serviço Social, enquanto profissão emerge durante o processo de transição do 

capital para sua fase monopolista, de modo que sua dinamica e organização social e 

economica demandam a atuação de um profissional capacitado e inserido nas políticas 

sociais, estas, vistas como um instrumento estratégico no modo que Estado burguês faz o 

enfrentamento à questão social
3
. Nesse sentido, o Estado desenvolve as políticas sociais 

como um "conjunto de procedimentos técnico-operativos que requerem, portanto, agentes 

técnicos em dois planos: o da sua formulação e o da sua implementação (NETO, 1992. p. 

70 apud MONTAÑO, 2007. p. 33). 

Embora a profissão tenha seu papel subordinado dentro da divisão sócio-técnica do 

trabalho e, historicamente, caminhe num processo de ruptura com sua identidade 

atribuida
4
, o Serviço Social, ao longo das décadas de 60, 70 e 80 do século XX, periodo 

                                                
3 IAMAMOTO (2009) conceitua questão social como sendo "o conjunto das expressões das desigualdades 

da sociedade capitalista madura, que tem uma raiz comum: a produção social é cada vez mais coletiva, o 

trabalho torna-se mais amplamente social, enquanto a apropriação dos seus frutos mantém-se privada, 

monopolizada por uma parte sa sociedade (p. 27) 
4 A profissão foi criada e condicionada pelo modo de produção capitalista, tendo sido furtada sua 
possibilidade histórica de construir uma identidade própria, sendo introduzida em uma dinâmica social na 

qual seu papel compunha uma estratégia garantidora do controle social, surgindo no cenário histórico com 

uma função repressora e controlista, de modo a reproduzir as determinações da sociedade do capital e 

garantir sua plena expansão, de modo que "envolvendo seus agentes na ilusão de servir e os destinatários de 

sua prática na ilusão de que eram servidos, [...] procurava mascarar as reais intenções do sistema capitalista, 

impedindo que este se tornasse transparente. Até mesmo por uma questão de estabilidade interna e de 



marcado na profissão pelo movimento de reconceituação, nega suas bases tradicionais, e 

inicia uma crítica, por via da aproximação com o marxismo, à herança conservadora, às 

vertentes positivistas e fenomenológicas, bem como ao assistencialismo. Em contrapartida, 

a profissão incorpora a critíca da classe trabalhadora e o seu projeto societário e ético-

político, recusando as formas de sociabilidade mais caras ao capitalismo, assumindo assim 

uma nova moralidade profissional (BARROCO, 2008). 

As mudanças em curso no cenário atual desafiam os assistentes sociais, pois em 

tempos de neolibelismo e desmonte de políticas sociais, manter firmes os elos de seu 

projeto ético-político profissional com a causa trabalhadora exige capacidade crítica, de 

modo a "decifrar a realidade e construir propostas de trabalhos criativas e capazes de 

preservar e efetivar direitos, a partir de demandas emergentes no cotidiano" 

(IAMAMOTO, 2009, p. 20). 

É nesse sentido, que as demandas trazidas pelos trabalhadores do corte de cana, ao 

longo do estágio, exigem uma postura profissional investigativa, para descortinar as 

contradições da realidade aparente e imediata, afim de transforma-las em alternativas 

profissionais. Iamamoto (2009) salienta que: 

 

[...] as alternativas profissionais não saem de uma suposta "cartola mágica" do 
Assistente Social; as possibilidades estão dadas na realidade, mas não são 

automaticamente transformadas em alternativas profissionais. Cabe aos 

profissionais apropriarem-se dessas possibilidades e, como sujeitos, desenvolvê-

las, transformando-as em projetos e frentes de trabalho (p. 21). 

 

Na relação profissional com os usuários das políticas públicas, o assistente social 

deve estar munido de intrumentos que possibilitem e ampliem sua atuação. Por esta 

questão o conhecimento é tido como um dos principais instrumentos, de modo que para os 

assistentes sociais o 

 

[...] conhecimento tem como objetivo a transformação da prática social, 
enfatizando, porém, que a teoria, por si só, não produz a transformação do 

mundo, podendo colaborar com o processo transformador, na medida em que 

haja um envolvimento, uma identificação, através de atos concretos daqueles 

que buscam a transformação social (KAMEYAMA, 1989, p. 100 apud SILVA 

E SILVA, 1995, p. 161) 

 

 

É desta forma que o estágio supervisionado tornou-se um terreno fértil para o 

contato com os trabalhadores do corte de cana e suas famílias do município de 

                                                                                                                                              
autopreservação do regime, interessa, e muito, à classe dominante, manter obscurecidas as relações, 

processos e leis que são inerentes ao capitalismo (MARTINELLI, 1997, p. 67).  



Pitangueiras, SP, - cidade com uma população, segundo o IBGE
5
 de aproximadamente 

33,500 e com economia predominante sustentada pela agroindústria canavieira - 

possibilitando a obtenção sistematica de dados relativos à suas vivências e demandas. Estes 

dados constituem o ponto inicial para a busca de teorias pertinêntes à realidade destes 

trabalhadores, de modo a contribuir para a compreensão da condição social vivenciada no 

corte de cana do município. 

 

 

METODOLOGIA 

 

Para compreender as complexas e dinâmicas relações que integram a realidade e as 

condições de vida dos trabalhadores do corte de cana, a análise foi erigida sobre os pilares 

da Dialética Histórico-Estrutural
6
, sob o entendimento que esta melhor descortina o jogo 

de contradições que constitui a realidade, ao considerar a história como ciência, pois ela 

engloba tanto a natureza quanto o mundo humano, pois ao transformar a natureza o homem 

transforma a si mesmo, nesse sentido ocorrendo a historicidade como um contínuo vir-a-

ser do humano (Iamamoto, 1997). 

Para Demo (2011), a Dialética Histórico-Estrutural: 

 

Sendo aberta, não concebe fim da história. Nisso, ao mesmo tempo que preserva 

sua dinâmica, também a formaliza relativamente, porque tudo passa, mas a 

dialética como método, não. Para ser consentânea com a realidade 

extremamente dinâmica, precisa dinamizar-se, flexibilizar-se, mas, no fundo, é 

rede formal para captar a realidade. Por isso, a dialética é "lógica", não 

veleidade à-toa. Todavia, é lógica da abertura, sobretudo das aberturas 

históricas. (p.106) 

 

Nesse sentido, considerando esta historicidade dialética, o pesquisador ou sujeito 

necessita de técnicas e instrumentos para apreender como os homens a vivênciam, ou seja, 

como a produzem e reproduzem. Por esta razão, o assistente social dispõe de técnicas e 

instrumentos que são acionados para exercer seu trabalho, de modo que "constribuem para 

iluminar a leitura da realidade e imprimir rumo à ação, ao mesmo tempo que a moldam" 

(IAMAMOTO, 2009, p. 62-63). 

                                                
5 IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Cidades. Disponível em: 

<http://www.ibge.gov.br/cidadesat>. Acesso em 09 fev. de 2012. 
6 Segundo Pedro Demo (2011) a "Dialética Histórico-Estrutural aposta mais nas transformações históricas do 

que nas estruturais, ainda que os termos aqui possam ser ambíguos. Por vezes, chamamos de mudanças 

estruturais aquelas bem profundas, que vão até as raízes do fenômeno, mas, mesmo aí, trata-se do âmbito 

histórico, impossível de ser concebido sem sujeito (p. 105-6) 



Na ocasião da coleta de dados, ao longo do estágio supervisionado, os 

trabalhadores e/ou familiares destes, compareciam ao serviço de Acolhimento Social
7
 

organizado pelo Orgão Gestor da Política Pública Municipal de Assistência Social de 

Pitangueiaras-SP, local em que a população demantatária de serviços sócioassistênciais e 

benefícios, recorriam com a finalidade de obter alternativas para o enfrentamento de suas 

vulnerabilidades socias e terem seus direitos garantidos. 

Frente aos usuários da referida Política Pública, os instrumentos e técnicas 

utilizadas variavam conforme o caso, no entando, os utilizados para a obtenção de dados 

com o público alvo do presente trabalho, foram as entrevistas, a fichas sociais e o caderno 

de campo. 

A entrevista constitui-se em valioso instrumento para o profissional de assistência 

social, e tem por finalidade a aproximação com a realidade apresentada pelos usuários e a 

apreensão das diversas informações pertinentes a sua história, ou seja 

 

Esta técnica, visa compor a história de vida, definir procedimentos 

metodológicos, e colaborar no diagnóstico social. A entrevista é um instrumento 

de trabalho do assistente social, e através dela é possível produzir confrontos de 

conhecimento e objetivos a serem alcançados. É na entrevista que uma ou mais 
pessoas podem estabelecer uma relação profissional, quando quem entrevista e 

o que é entrevistado saem transformados através do intercâmbio de informações 

(LEWGOY, 2007, apud ALMEIDA, 2010)8 

 

 

A entrevista ocorre ao passo que utilizamos da ficha social, instrumento o qual 

contêm campos para preenchimento de dados pessoais que vão desde o endereço, registro 

geral, cadastro de pessoa física, ano de nascimento, até a escolaridade, situação de 

moradia, trabalho e benefícios. O preenchimento destes dados fornecem parametros, ou 

mesmo induzem a uma sequência de perguntas gerais que oportunizam o entrevistador a 

conhecer mais amplamente a realidade do entrevistado, assim como este têm certa 

liberdade em suas respostas. Desta forma a entrevista ocorre de forma semi-estruturada, o 

que possibilita maior amplitude na interlocução. Assim 

 

                                                
7 Acolhimento Social, cito a rua: Minas Gerais, 375 (será q o endereço é mesmo necessário?) - Centro, 

Equipamento Público destinado, na época, ao atendimento ao publico em situação de vulnerabilidade social 

de todo o município, exceto o território de abrangência do Centro de Referência de Assistência Social I. Alí, 
a população recorria a a benefícios como cestas básicas, leite comum e especiais, em relação a saúde, 

solicitavam segunda via de documentos, fraldas infantis e geriátricas, obtiam orientações diversas e eram 

encaminhadas ao serviços sócioassistenciais do município. 
8 ALMEIDA, Lívia Carla de Souza. Os instrumentais técnicos-operativos na prática profissional do 

Serviço Social. Disponível em: <http://www.webartigos.com/artigos/os-instrumentais-tecnico-operativos-na-

pratica-profissional-do-servico-social/36921/>Acesso em 13 fev. de 2012. 

http://www.webartigos.com/artigos/os-instrumentais-tecnico-operativos-na-pratica-profissional-do-servico-social/36921/
http://www.webartigos.com/artigos/os-instrumentais-tecnico-operativos-na-pratica-profissional-do-servico-social/36921/


Podemos entender por entrevista semi-estruturada, em geral, aquela que parte de 

certos questionamentos básicos, apoiados em teorias e hipóteses, que interessam 

à pesquisa, e que, em seguida, oferecem amplo campo de interrogativas, fruto 

de novas hipóteses que vão surgindo à medida que se recebem respostas do 

informante. Desta maneira, o informante, seguindo espontanemente a linha de 

seu pensamento e de suas experiências dentro do foco principal colocado pelo 

investigador, começa a participar da elaboração de seu conteúdo (TRIVIÑOS, 

1987, p. 146). 

 

 

Os relatos e situações apresentadas pelos trabalhadores do corte, ou por seus 

famíliares, eram, então, inseridos no caderno de campo, contudo, não foram transcritas 

informações indiscriminadamente, não era, pois, objetivo levantar situações particulares ou 

ferir princípios éticos, no que diz respeito ao sigilo e quanto a exposição de experiências ou 

vivências particulares. O foco estava direcionado ao levantamento genérico do perfil dos 

atendidos, nas condições de vida dos trabalhadores do corte e quais as dificuldades que 

esta população estava enfrentando, ou seja, os motivos ou as determinações que levavam a 

eles recorrerem à assistência social. 

Cabe salientar que o estágio teve seu início em março de 2011 e prolongou-se até 

novembro do mesmo ano, realizado durante todas as sextas-feiras. O período da manhã, 

entre as oito horas e às dozes horas, eram destinados ao atendimento da população. De um 

total de 28 atendimentos realizados diretamente pelo estagiário
9
, 16 foram relativos ao 

trabalhadores de cana e seus familiares, ou seja, 57,14 %. Embora não é nossa intenção 

realizar demonstrações quantitativas, e sim pesquisa qualitativa, esse dado sugere que haja 

fatores determinantes que tendem aos trabalhadores rurais, da referida cultura, a serem os 

maiores demandatários da Política Pública de Assistência Social do município.. 

Ressaltamos, que a preocupação reside em interpretar a realidade quanto a condição 

de vida desses trabalhadores e nesse sentido, valer-se de teorias e referências bibliográficas 

que sejam pertinentes a temática, para explicá-la, decifrá-la, numa articulação com suas 

experiencias e vivências singulares. Nesse sentido, a pesquisa denota-se como qualitativa, 

pois há maior possibilidade de uma interpretação aprofundada, não se atendo somente nos 

elementos superficiais e imediatamente visíveis da realidade. A pesquisa qualitativa 

segundo Minayo (1994) 

 

... responde a questões muito particulares. Ela se preocupa, nas ciências sociais, 

com um nível de realidade que não pode ser quantificado. Ou seja, ela trabalha 

                                                
9 Ao longo do estágio, os atendimentos ora ocorriam pelo estagiário, ora em conjunto com o supervisor de 

campo. Assim, a coleta de dado ocorreu somente pelos atendimentos efetuados pelos estagiário, pois com o 

supervisor de campo as observações estavam focadas em outros aspectos da atuação profissional, mesmo que 

nestes haviam famílias de cortadores de cana. 



com o universo de significados, motivos, crenças, valores e atitudes, o que 

corresponde com um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos 

fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalizações de variáveis (p. 

21-22). 

 

 

Desta maneira, o dados coletados e inseridos no caderno de campo, foram 

categorizados constituindo um conteúdo passível de análise e interpretação segundo 

autores, bibliografias e teorias pertinentes a temática aí contida. Este trabalho de 

categorização nos permitiu uma visualização mais significativa a medida em que aproxima 

e ressalta aspectos fundamentais e que caracterizam a realidade observada. Por este 

direcionamento, pudemos constatar: a impossibilidade de manutenção das condições 

básicas para uma vida digna, precarização do trabalho e seus reflexos na saúde do 

trabalhador, desemprego estrutural e descartabilidade humana, assim como 

determinações  quanto a questão habitacional, enquanto aspectos fortemente articulados 

ideologicamente no capitalismo neoliberal e, sobretudo, de modo incisivamente mais 

prático, às consequências da reestruturação produtiva vividas, também, em realidades mais 

distantes ao chão-de-fábrica. 

 

 

PERTINÊNCIAS TEÓRICAS PARA A COMPREENSÃO DA REALIDADE 

SOCIAL EM QUESTÃO. 

 

As informações obtidas, demonstraram aspectos comuns vivênciados entre os, 

principalmente no que tange à impossibilidade de manutenção das condições básicas para 

uma vida digna por meio de seu trabalho, este articulado a diferentes modos de emprego, 

ou seja, formalizado, contrato temporário ou mesmo informalizado, denominado pelos 

trabalhadores de "avulso", ou ainda, trabalhadores excluídos ou descartados que não 

conseguem acesso ao mercado de trabalho, mesmo que ao trabalho precarizado.  

O trabalho, enquanto mediação do homem com a natureza, no sentido da satisfação 

de carências e na produção de sua vida, é condição de existência humana, deste modo, no 

sistema capitalista de produção, ele "mantém sua centralidade, dentre outras razões porque 

é através dele que os indivíduos conseguem se reproduzir socialmente" (SANTOS, 2007, 

p. 17). Contudo, estes trabalhadores, demonstram a incapacidade de tê-la mantida a níveis 

dignos, pois sua produção e reprodução são minadas por relações de trabalho precarizadas 

que não vizam produzir o desenvolvimento de suas potencialidades humanas, pelo 



contrário, negam-nas, pois, na sociedade capitalista, tudo tende a ser mercantilizado e o 

trabalho passa a ser reificado, logo o homem que o exerce fica rebaixado à condição de 

"coisa", voltado para produção de lucro aos detendores dos meios de produção através da 

mais valia
10

, permancendo "desprovido, portanto, de condições para realizar 

autonomamente o trabalho necessário à reprodução de sua subsistência (MARX, 1980a, p. 

110, t.2 apud IAMAMOTO, 2006, p. 24) 

Os trabalhadores do corte de cana, não tendo, portanto, os meios de produção, 

vêem-se forçados à venda de sua força de trabalho em troca de um salário. Todavia, seus 

salários são calculados conforme a produção, ou seja, pela tonelada ou metro de cana 

cortado. Alves (2006, apud Santos, 2007) aponta que a relação tonelada/dia/homem vem 

crescendo abruptamente desde a década de 60 do século XX, sendo que nesta década 

estimou-se em 3 toneladas por dia, ja na decada de 80 a quantidade dobrou para 6 

toneladas, e em 90, a quantidade dobrou novamente para 12 toneladas ao dia. 

 Vale salientar que este aumento na produtividade tem relação direta com a 

reestruturação produtiva iniciada ao longo da década de 70 do século XX, como resposta 

do capital à crise economica e social, de modo que a industria agroexportadora vêm 

assumindo princípios organizativos do sistema toyotista, ou produção flexível, 

implantando-os também no campo. Processo este que, diga-se de passagem, foi 

extremamente balisado pela desregulamentação estatal sob a égide neoliberal e com apoio 

incondicional do Estado brasileiro no financiamento da dita modernização conservadora no 

campo, sendo este "processo marcado pela modernização dos meios de produção utilizados 

pela agricultura, através da utilização de insumos e máquinas industriais" (SANTOS, 2007, 

p. 30). 

Nesse sentido, por meio da reestruturação produtiva no setor em questão 

 

O processo de modernização da cultura canavieira atinge as diferentes fases do 

processo produtivo. A carpa manual foi substituida pela carpa química. Para o 

plantio ja existe um equipamento que junta a palha depois da colheita. O trato 

da cultura é realizado através da adubação, para o qual são utilizados máquinas 

e até mesmo aviões (SILVA, 2004. apud SANTOS, 2007, p. 23) 

 

No que tange a colheita da cana, são inseridas colhedeiras com capacidade de 

                                                
10 Em síntese, mais-valia pode entendida como valor agregado ao à mercadoria (lucro) devido ao trabalho não 

pago. Isto significa alongar a jornada de trabalho para além do tempo que é pago pelo capitalista ao 

trabalhador, que, nestas condições, ao produzir agrega mais valor ao produto, de modo que neste produto não 

está composto o custo de produção com a sua força de trabalho empregada ( FERNANDES; SALERNO, 

2011, p.17) 



colher até setecentas toneladas ao final do dia, o que seria equivalente ao emprego da força 

de trabalho de cem homens (SILVA, 2004 apud SANTOS, 2007).  

O avanço tecnológico tem proporção direta à produtividade no corte manual de 

cana, pois não só ocorre a interconcorrência dos trabalhadores do corte, para o mercado de 

trabalho, como também contra as máquinas, e, assim, é exigido aos trabalhadores garantir 

uma alta produção para não serem, prontamente, substituídos. Esta aguda concorrência 

pelo trabalho têm como reflexo a pressão sobre salário, cujos valores ínfimos - em 

Pitangueiras, SP, em torno de R$ 700,00 a R$ 800,00, como demonstra a pesquisa e coleta 

de dados - não são capazes de preservar a produção e reprodução da vida social e material. 

Esta realidade demonstra a atualidade no pensamento de Marx (2004), em que 

 

A taxa mais baixa e únicamente necessária para o salário é a subsistência do 

trabalhador durante o trabalho, e ainda (o bastante) para que ele possa sustentar 

uma família (para que) a raça dos trabalhadores não se extinga. O salário 

habitual é, segundo Smith, o mais baixo que é compatível com a simples 

humanidade (simple humanité), isto é, com uma existência animal (p. 24 apud  

SANTOS, 2007, p. 17). 

 
 

O fato de o salário ser pago conforme a produção, possui dois aspectos agravantes 

para estes trabalhadores: Primeiro que a produção não é controlada por eles, ficando sob a 

responsabilidade da usina a pesagem do total produzido, assim como os preços por 

toneladas não são definidos por aqueles que trabalham; Segundo, que na tentativa de 

obterem melhores ganhos os trabalhadores lançam o máximo de sua força e energia, 

causando sérios problemas de saúdes, alguns dos quais irreversíveis, como pudemos 

constatar na pesquisa. Contudo, contraditóriamente, toda a aplicação deste esforço não 

significou aumento nos salários, pois, atualmente o salário está proporcionalmente duas 

vezes menores do que constatado em 1980 (ALVES, 2003, apud BORIN, 2011). Assim 

 
[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; isso provoca o 

aumento no ritmo de trabalho. (ALVES,  2006, p.93 apud BORIN, 2011, pag 

232). 

 

 

O trabalho, quando pago por produção, está mais suscetível a descontos salariais de 

diversas origens, inclusive fraudentas (MARX, 1996 apud BÓRIN, 2011), ou vulneráveis a 

determinações dos capitalistas com relação a pressão por maior produtividade e, também, 

quanto ao seu pagamento à medida que este é totalmente gerenciado pela usina. 

 



A falta de controle da produção e do valor do pagamento pelos trabalhadores é o 

principal meio de pressão dos usineiros para aumentar a produtividade do 

trabalho, pois se os trabalhadores soubessem quanto ganhariam teriam a 

possibilidade de interromper o trabalho quando tivessem chegado ao limite de 

sua resistência física (OSFIAN INTERNACIONAL, 2008, p. 31 apud BORIN, 

2011, p 231-2). 

 

Contudo, sem os mecanismos de controle sobre o trabalho, os trabalhadores 

continuam imprimindo forças além de suas capacidades fisicas, gerando graves problemas 

de saúde e até a morte por exaustão, a qual acredita-se que seja o motivo da morte de 20 

cortadores de cana na região de Ribeirão Preto, SP, ao longo da primeira década do século 

XXI.(SANTOS, 2007) 

A precarização do trabalho, tanto em suas condições objetivas, quanto na sua 

dimenção jurídica (desregulamentação e/ou cerceamento dos direitos trabalhistas), traz 

consigo reflexos diretos à saúde do trabalhador. 

As organizações, concentradas em seu produto estratégico e valendo-se da 

flexibilidade do contrato, terceirizam a outras empresas os serviços e trabalhos de segundo 

plano, desonerando-se dos encargos trabalhistas e assim reduzindo os custos de produção. 

Contudo, as empresas terceirizadas "tendem, cada vez mais, a precarizar as relações de 

trabalho, reduzir ou eliminar direitos sociais, rebaixar salários, estabelecer contratos 

temporários, o que afeta profundamente as bases de defesa do trabalho conquistada no pós-

guerra" (IAMAMOTO, 2009, p. 32). 

No que tange às relações de trabalho no corte, é comum as usinas contratarem 

empresas de terceirização de mão de obra, ou seja, empreiteiras que contratam 

trabalhadores para o corte. Os empreiteiros são "intermediários da usina na formação de 

turmas de trabalho para o corte, pelas quais são responsáveis e ganham uma porcentagem 

de 25% sobre sua produção líquida" (BORIN, 2011, p. 221). 

Para obterem maiores lucros, muitas empresas terceirizadas negligenciam normas e 

direitos trabalhistas que incorreriam em "gastos", tais como equipamentos de proteção 

individual (EPIs) e transporte com qualidade, como demonstra os estudos de BORIN 

(2011) é comum que os ônibus estejam em péssimas condições de preservação e 

transporte, colocando em risco a vida e saúde dos trabalhadores, e assim transgredindo 

uma série de artigos do Código de Trânsito Brasileiro, "Dessa maneira, também 

confrontava as alíneas "a", "b", e "c", da Cláusula Segunda: Das Práticas Empresariais, 

inciso V - Transporte, do Compromisso Nacional para Aperfeiçoar as Condições de 



Trabalho na Cana-de-Açúcar
11

 (p.244). 

Em questão mais específica do trabalho, sua precarização também ocorre pelo 

desrespeito a determinações legais, principalmente quanto ao registro em carteira de 

trabalho e contribuição à Previdência Social, como previsto no Artigo 13 da CLT - 

Consolidação das Leis do Trabalho, 

 

Art. 13 - A Carteira de Trabalho e Previdência Social é obrigatória para o 

exercício de qualquer emprego, inclusive de natureza rural, ainda que em caráter 

temporário, e para o exercício por conta própria de atividade profissional 

remunerada (BRASIl, 1969, online apud BORIN, 2011, p. 242) 

 
 

Em relação aos dados coletados, dos 16 entrevistados, temos três pessoas que 

trabalham informalmente, ou seja, "avulso" e outras três que alegam problemas de saúde 

relativos ao trabalho, contudo estes não vêem sendo auxiliados pelo Instituto de Nacional 

de Seguro Social (INSS), o que, sobremaneira, demonstra que tais configurações nas 

relações de trabalho - avulso, formais ou por contrato temporário - não garantem, 

efetivamente, o acesso aos direitos e benefícios previdênciários. 

Estando sob estes regimes de trabalho, ainda sobre os estudos do autor supra 

mencionado, os trabalhadores rurais do corte estão sujeitos a não terem garantidos muitos 

de seus direitos, como fundo de garantia por tempo de serviço, décimo terceiro salário, 

jornada legal de trabalho, adicionais de remuneração, etc (BORIN, 2011) 

Quanto a questão do trabalho temporário, o autor infere considerações acerca da 

Lei 11.718/2008, em que o empreiteiro, enquanto pessoa física, pode contratar os 

trabalhadores rurais ao longo de dois meses, sem que, no entanto, seja registrado em 

carteira de trabalho. Assim 

 

Sem duvida a lei significa um retrocesso no que toca ao combate a 

informalização e a superexploração do trabalhador, haja vista incentivar o 

empregador rural a contratar e dispensar, a seu bel prazer, rurícolas para o corte, 

sem despesas e, ainda, fortalecer a terceirização utilizando-se de pessoas fisicas 

que servirão de prepostos ao empregador para contratar trabalhadores, 

revigorando-se a figura do “gato”, além do que, poderá o tomador de serviço, 
estando o contrato em sua posse, altear arbitrariamente a data de início do 

contrato, estendendo, por conta própria, o período de trabalho do obreiro para 

                                                
11

 "a) fornecer transporte seguro e gratuito aos trabalhadores para as frentes de trabalho no campo; b) manter, 

para o transporte de trabalhadores, sistema de controle de acordo com a NR31 e as normas legais de trânsito, 

e que contemple: 1. condição material dos ônibus ou veículos adaptados; 2. registro e licenças dos veículos; 

3. documentos e habilitação dos condutores; 4. inspeção periodica dos veículos, uma sendo feita 

necessariamente antes do início da safra; 5. boas práticas na utilização dos veículos; 6. gestão de sistema de 

transporte; e c) adotar Plano de Auxílio Mútuo em Emergência, com pactuação e integração local/regional de 

serviços privados e públicos (BRASIl, 2009a, p10, on-line apud BORIN, 2011, p. 245) 



mais de dois meses, burlando a legislação, embora conste, no contrato 

adulterado, que o trabalhador cumpriu, segundo a lei, os dois meses (BORIN, 

2011, p. 242-3). 

 

 

Conforme exposto até este momento, os trabalhadores do corte de cana não tem 

garantidos os seus direitos no âmbito do trabalho. A exigência da produtividade, induzindo 

os trabalhadores a esforçarem-se mais e o não respeito a determinações como pausas para 

descanso e almoço, bem como longas jornadas de trabalho, favorecem o desenvolvimento 

de problemas de saúde, sendo este intensificado pelas condições e os movimentos 

necessários ao desempenho do trabalho. Os entrevistados que alegaram problemas de 

saúde, apontam para o problema de coluna gerado pelo empreendimento do trabalho. Em 

um dos casos atendidos, as consequências foram tão graves que a trabalhadora está dentro 

dos critérios para obtenção do Benefício de Prestação Continuada, prevista na Lei 

Orgânica da Assistência Social - LOAS
12

, para deficiêntes, desenvolvendo assim 

doença/deficiência incapacitante ao trabalho.  

O esforço é tamanho, que o trabalhador logo "atinge os limites máximos da 

resistência física, resultando no esgotamento das energias e no desgaste do corpo, 

traduzindo no reclamo reincidente do cansaço como a principal chancela do trabalho no 

corte (IAMAMOTO, 2006, p. 216-17 apud SANTOS, 2007, p. 25). Como exemplos desses 

esforços, podemos elencar 

 

• Caminha 8.800 metros. 

• Despende 133.332 golpes de podão. 

• Carrega 12 toneladas de cana em montes de 15 kg, em media; portanto, faz 

800 trajetos e 800 flexões, levando 15 kg nos braços por uma distancia de 1,5 a 

3 metros. 

• Faz aproximadamente 36.630 flexões e entorses toracicos para golpear a cana. 

(ALVES, F., 2006, p. 96 apud BORIN, 2011, p. 237). 

 

Não obstante, o ritmo de trabalho exigido no corte de cana pode ser relacionado à 

descartabilidade humana e ao desemprego estrutural, principalmente após a reestruturação 

produtiva, baseada no modelo japonês de produção, e ao ideário neoliberal, no que tange à 

exclusão do mercado de trabalho vivenciada pelos trabalhadores. 

Primeiramente, quanto a descartabilidae humana, o capital atinge tamanho 

                                                
12 Lei nº 8.742, de 7 de dezembro e 1993, Art. 2º, item I, alíena e) a garantia de 1 (um) salário-mínimo de 

benefício mensal à pessoa com deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria 

manutenção ou de tê-la provida por sua família; (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011) BRASIL. Lei nº 

8.742, de 7 de dezembro e 1993: Dispõe sobre a organização da Assistência Social e dá outras 

Providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8742.htm> Acesso em 15 fev. 

2012. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12435.htm#art1


aprimoramento técnológico que a tendência é a substituição dos trabalhadores braçais, 

cujas atividades são simples e repetitivas, por máquinas, ou ainda a implantação de 

técnicas, instrumentos e aparelhagem que potencializam os trabalhos desenvolvidos, 

portanto exigindo alta qualificação técnica do trabalhor. Por esta razão, compreende-se que 

para o corte manual da cana "A tendência que se aponta com a modernização tecnológica 

do setor é a redução relativa da dependência desse tipo de mão-de-obra e o crescimento da 

demanda de trabalhadores de maior nível de qualificação (IAMAMOTO, 2006, p. 254 

apud SANTOS, 2007, p. 24). 

Não exigindo apenas trabalhadores mais qualificados, o mercado de trabalho exige 

maior produtividade, selecionando aqueles com capacidades de atendem às determinações 

dos capitalistas, é nesse sentido que as usinas realizam 

 

 Seleção mais apurada pelos departamentos de recursos humanos das usinas, 

que levou à seleção de trabalhadores mais jovens, redução da contratação de 

mulheres e a responsabilidade de contratação de trabalhadores oriundos de 

regiões mais distantes de São Paulo (norte de Minas, sul da Bahia, Maranhão e 

Piauí); 

 A implementação de período de experiência, no qual os trabalhadores que não 

conseguissem atingir a nova média de produção, 10 toneladas de cana por dia, 

eram demitidos antes de completarem três meses de contrato (ALVES, 2006, p. 

96 apud BORIN, 2011, p. 237) 

 

 

Estas são determinações tão marcantes que atingem a subjetividade do trabalhador. 

Podemos notar, pelos dados colhidos, um total de 03 trabalhadores, em que houve mensão 

própria ou por seus familiares, de autoreconhecimento enquanto muito velhos para 

desempenhar o trabalho - diga-se de passagem, dois, dos  três, não tem mais do que 45 

anos - portanto não sendo contratados. 

É necessário destacar que tais trabalhadores consideram a si incapazes de realizar o 

trabalho, se autoafirmando e identificando-se como incapazes de desenvolver as atividades 

pertinentes ao corte de cana, entretanto, estas afirmações mascaram o vil processo de 

introjeção e construção desta autoconsciência, originários da "violência simbólica existente 

no ambiente laboral, no sentido de considerar frouxo, fraco, aquele que não consegue 

atingir a produtividade (média) exigida, além da ameaça de perder o emprego, caso isto 

ocorra (SILVA, 2006, p.3 apud SANTOS, 2007, p. 24). 

Por estas vias, das exigências de qualificação profissional e/ou de alta 

produtividade do trabalho não qualificado, e também pelo emprego de maquinários e 

implantação da robótica e microeletrônica (ANTUNES, 2010), podemos inferir o aumento 



do desemprego, não apenas por oscilações do mercado ou por crises, mas em relação direta 

com a reestruturação produtiva e pela acumulação flexível, ou seja, um desemprego 

estrutural próprio do sistema produtivo, que elimina postos de trabalho e exclui 

contingentes de trabalhadores,  considerando "descartáveis para o mundo do trabalho, 

aqueles que já não são necessários ao sistema capitalista de produção nem mesmo como 

exército de reserva" (SANTOS, 2007, p. 21). 

Em linhas de finalizar nossas análises, devemos ponderar sobre as determinações  

quanto a questão habitacional desses trabalhadores. 

Primeiramente, há que se observar que todos os entrevistados, embora 

trabalhadores rurais ou familiares destes, não vivem no campo, estão inseridos, pois, dentro 

do perímetro urbano, vivendo, na grande maioria, em casas alugadas, financiadas, e por 

vezes com prestações atrasadas, ou como no caso de um dos entrevistados, em que sua 

casa é própria mas está em processo de destituição propriedade e posta a leilão, em função 

do não pagamento do IPTU - Imposto Predial e Territorial Urbano. 

A permanência na cidade pelos trabalhadores rurais tem extreita relação com a 

modernização do campo, iniciada a partir do compromisso do governo militar com a 

agenda neoliberal e com o capital extrangeiro, investindo quantias volumosas no 

financiamento e aprimoramento dos meios de produção utilizados pela agricutura, assim 

como promulgando leis, tais como o Estatuto da Terra de 1964, que facilitavam, entre 

outras coisas a 

 

[...] tomada de terras, expropriação de pequenos produtores e 

destruição de parte do campesinato, [que] não ocorreu através da 

violência aberta (na maioria dos casos), mas sim por meio da 

violência escondida e legal, ou seja, da violência monopolizada 

pelo Estado, com a promulgação de leis que implementaram os 

projetos de modernização (SILVA, 1999, p. 27 apud SANTOS, 

2007, p. 32) 

 

Nesse sentido, sob o avanço da reestruturação produtiva e do ideário neoliberal, 

"[...] pouco a pouco o colono deixa de ser a principal categoria de trabalhador. É 

transformado em trabalhador permanente ou temporário, em mensalista ou diarista" 

(IANNI, 1984, p. 64 apud SANTOS, 2007, p. 33), assim deixando de ser lavrador para ser 

um operário rural, expropriado de suas terras e sendo expulso para as periferias da cidade 

(IANNI, 1984, apud SANTOS, 2007). 

Podemos destacar que 



 

[...] o processo de proletarização do homem do campo é o epicentro do 

surgimento do 'bóia-fria'. Segundo a autora o sistema produtivo brasileiro se 
manifesta de um lado, numa economia agrária historicamente concentradora da 

propriedade e do uso da terra, de outro, na incorporação de um padrão de 

industrialização altamente tecnificado e poupador de força-de-trabalho. Como 

resultado, a formação de um enorme contingente de ofertantes de mão-de-obra 

na razão direta do desenvolvimento econômico do país. Um desenvolvimento 

econômico gerador de desemprego e que a um só tempo expulsa o homem do 

campo e o exclui do sistema urbano. Assim sendo, a característica maior do 

'bóia fria', é a busca pela sobrevivência, aceitando qualquer trabalho e em 

quaisquer condições (D'INCAO, 1985, p. 203-221, apud MENDES, 1999, p. 

30-31) 

 

Não obstante a aceitar quaisquer condições de trabalho, também o faz relativo a sua 

moradia, aceitando pagar altos valores - cita-se a especulação imobiliária desenvolvida em 

municípios alvos da imigração de trabalhadores - em casas que não oferecem conforto ou 

mesmo condições dignas de moradia para suas famílias. Esta questão pode ser observada 

nos dados coletados, em que uma das moradias, a "casa" é adaptação de um cômodo onde 

funcionava um bar, custando ao trabalhador a quantia de R$ 200,00, aproximadamente 

30% do valor total auferido pelo trabalhador no corte de cana. 

Contudo, IAMAMOTO (2006, apud SANTOS, 2007) salienta que o processo de 

proletarização e expulsão do trabalhador rural não ocorreu de maneira passiva, havendo 

diversas formas de resistências, desde as greves ocorridas em Guariba, SP, entre 1984 e 

1985, como formas mais sutis de resistência, no que concerne àqueles que ainda mantêm, a 

duras custas, suas pequenas propriedades de terra na condição de  

 

[...] produtores familiares pauperizados nos locais de origem - posseiros, 

pequenos proprietários ou arrendatários. Ou seja, migrantes sazonais cíclicos 

que ainda possúem o vínculo com a terra, mas este vínculo não garante as 

condições de sobrevivência e reprodução da unidade familiar. Portanto, migrar e 

trabalhar na safra para depois voltar para sua terra de origem é uma forma de 

resistir ao processo de expropriação da terra (IAMAMOTO, 2006, p. 15 apud 
SANTOS, 2007, p. 34) 

 

A questão habitacional não esgosta-se em nossas considerações, trata-se de um 

assunto amplo, complexo e contraditório, que por si demandaria profundos estudos e 

análises, que não são centrais ao artigo aqui desenvolvido. Nossas considerações recairam 

na análise da interface entre a reestruturação produtiva e o os ideais neoliberais, enquanto 

questões macrosociais, e a realidade microsocial, restrita aos trabalhadores do corte de 

cana e suas vivências ao recorrerem à Política Pública Municipal de Assistência Social de 

Pitangueiras, SP. 



Considerações Finais 

 

A partir das inferências acima, consideramos que a realidade é constituida por 

meandros que não permitem sua apreensão imediata, ou seja, as relações sócioeconômicas 

e políticas, historicamente determinadas pela sociedade e pelo modo de produção 

capitalista, são extremamente complexas, contraditórias e antagônicas, de modo que a 

realidade aparente é travestida, não explicitando os reais interesses e a lógica do sistema 

capitalista de manutenção de sua hegemonia, às custas da desenfreada exploração pelo 

trabalho. 

Nesse sentido, percebemos através de análises teóricas sobre os dados coletados,   

estreita relação entre as transformações em curso, principalmente a partir da década de 

1970, ou seja, a implantação da Reestruturação Produtiva e a Acumulação Flexível, sob 

bases do processo produtivo toyotista e das ideologias neoliberais, no âmbito do Estado e 

sua retração, com as atuais condições sociais e de vida dos trabalhadores, os quais sofrem 

com as determinações e exigências do mercado, vendo-se privados dos meios de produzir e 

sanar suas necessidades, bem como não encontrando nos salários e nas relações 

flexibilizadas de trabalho e dos direitos trabalhista, maneiras de garantir sua reprodução e 

manutenção da vida social. 

Pelo trabalho, travam a luta pela sobrevivência, ao passo que aí, ela é negada em 

sua precarização. Os trabalhadores do corte de cana, expulsos e/ou expropriados de suas 

terras, pelo movimento de modernização conservadora no campo, são coagidos ao trabalho 

extenuante, sob condições humilhantes, arruinando sua saúde e espírito para gerar lúcro ao 

capital, ganhando o mínimo possível, não tendo as possibilidades de garantir seu sustento, 

ou ter uma vída minimamente digna. 

Estas são considerações que podemos tecer por via do presente artigo, contudo, 

ressaltamos que a temática é ampla e complexa, não havendo possibilidades nem 

pretenções de esgotá-la, sendo este um estudo desenvolvido como fruto do posicionamento 

profissional do Serviço Social e de seu projeto ético-político junto às causas da classe 

trabalhadora e seu projeto societário. 
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