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À Natália, minha avó (in memoriam), e à Maria minha mãe ambas sem os quais eu não 

poderia estar aqui hoje. 

Aos trabalhadores e trabalhadoras migrantes que mesmo em condições precárias não 

deixam de sonhar e acreditar que outro mundo é possível e necessário, mesmo que isso 

os leve aos mais distantes rincões do país. 

E finalmente, àqueles e àquelas que coletivamente unem esforços no intuito de não 

apenas acreditar, como também construir um mundo emancipado do jugo do capital.
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Migrante 

Milhares de nordestinos 

Deixam seus berços natais 

Migram pra outros estados 

Em busca de ideais 

Muitos perdem a liberdade 

Dentro dos canaviais. 

[...] 

O trabalhador no campo 

É mais do que explorado 

Dez toneladas por dia 

Para manter registrado 

Quem não atingir este teto  

Já está desempregado. 

 

Muitos nordestinos vivem 

A triste realidade 

Dentro do corte da cana 

Muitos perdem a liberdade 

E guardam dentro do peito 

Tristeza, dor e saudade. 

 

Dentro do eito da cana 

Muitos são molestados 

Contraem algumas doenças  

Que lhes deixam mutilados 

Terminam morrendo a míngua 

Pelos patrões desprezados. 
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Quantos deixam suas terras 

Com o sonho de vencer 

Cada podada que dão 

Veem seu suor descer 

Uma mistura de trabalho 

Com exploração e sofrer. 

 

O trabalho é sustentáculo 

Em qualquer sociedade 

O povo não quer esmola 

Muito menos caridade 

O trabalhador precisa 

Só de oportunidade. 

 

Os brasileiros são vítimas  

Desses grupos estrangeiros 

Dos patrões exploradores, 

Industriais, usineiros, 

Fazendeiros e Políticos. 

Como sofrem os brasileiros. 

 

(PEDRO COSTA, Repentista piauiense e membro da Academia Brasileira de Literatura 

de Cordel, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

LISTA DE GRÁFICOS 

Gráfico 01- Estimativa de área colhida de cana-de-açúcar por região do Brasil (2016-

2018)................................................................................................................................67 

Gráfico 02- Produção sucroalcooleira no Brasil (2001-2016)........................................68 

Gráfico 03-Área colhida por ano safra- Centro-Sul (mil hectares)................................68 

Gráfico 04-Produção de cana-de-açúcar nos estados do Centro-Sul..............................69 

Gráfico 05-Produção de energia das unidades agroindustriais de cana-de-açúcar 

signatárias do Protocolo Agroambiental por Região Administrativa (R.A.)...................70 

Gráfico 06-Exportação de energia das unidades agroindustriais de cana-de-açúcar 

signatárias do Protocolo Agroambiental por R.A............................................................70 

Gráfico 07-Licenciamento anual de veículos novos por tipo de combustível (Brasil 

2003-2013).......................................................................................................................83 

Gráfico 08- Frota brasileira de automóveis leves (Brasil 2006-

2013)................................................................................................................................83 

Gráfico 09-Licenciamento total de automóveis comerciais leves por combustível 

(2016)...............................................................................................................................84 

Gráfico 10-Frota brasileira de motocicletas (Brasil 2005-

2013)................................................................................................................................84  

Gráfico 11-Comparativo entre as culturas analisadas (1996-2003-2010-2015)...........106  

Gráfico 12-Percentual de colheita mecanizada.............................................................107 

Gráfico 13- Percentual de colheita manual e mecanizada no estado de São Paulo......107 

Gráfico 14-. Número médio de pessoas ocupadas em diferentes agrupamentos no setor 

sucroalcooleiro no Centro-Sul.......................................................................................108 

Gráfico 15-Número de pessoas médio de pessoas ocupadas em diferentes agrupamentos 

no setor sucroalcooleiro no estado de São Paulo...........................................................108 

Gráfico 16-Vendas internas totais no atacado de colhedoras de cana (2015-

2017)..............................................................................................................................110 

Gráfico 17-Demissões e percentual de rotatividade-Safra 2016-2017 Odebrecht 

Agroindustrial................................................................................................................139 



14 
 

Gráfico 18- Faixa etária: demissões e percentual de rotatividade safra 2016-2017 

Odebrecht Agroindustrial..............................................................................................140 

Gráfico 19-Índice de mecanização por EDR e Região Administrativa Safra 

2016/2017......................................................................................................................150 

Gráfico 20-Estimativa do número de cortadores de cana por EDR e Região 

Administrativa Safra 2016/2017....................................................................................151 

Gráfico 21-.. Produção de cana manual e mecanizada em (t) por EDR e Região 

Administrativa Safra 2016/2017....................................................................................151 

Gráfico 22-Indicadores de acidentes de trabalho-agroindústria canavieira-São Paulo 

(2015).............................................................................................................................159 

Gráfico 23-Indicadores de acidente de trabalho cultivo da cana-de-açúcar CNAE 20-

São Paulo (2007-2015)..................................................................................................159 

Gráfico 24-Lesões mais frequentes-Junqueirópolis (2012-2016).................................164 

Gráfico 25-Lesões mais frequentes-Flórida Paulista (2012-2016)...............................164 

Gráfico 26-Lesões mais frequentes-Sandovalina (2012-2016)....................................165 

Gráfico 27-Lesões mais frequentes-Mirante do Paranapanema (2012-2016)..............165 

Gráfico 28-Setores econômicos com mais afastamentos- Junqueirópolis (2012-

2016)..............................................................................................................................166 

Gráfico 29-Setores econômicos com mais afastamentos- Flórida Paulista (2012-

2016)..............................................................................................................................166 

Gráfico 30-Setores econômicos com mais afastamentos- Sandovalina (2012-

2016)..............................................................................................................................167 

Gráfico 31-Setores econômicos com mais afastamentos- Mirante do Paranapanema 

(2012-2016)...................................................................................................................167 

Gráfico 32-Taxa de gravidade dos acidentes ocorridos durante a safra 2016/2017 na 

Odebrecht Agroindustrial..............................................................................................169 

Gráfico 33-Dor, formigamento ou dormência nos últimos doze meses.......................170 

Gráfico 34- Impossibilidade de realizar atividades normais (trabalho, domésticas, lazer) 

nos últimos 12 meses.....................................................................................................171 

Gráfico 35-Consulta a um profissional fisioterapeuta nos últimos 12 meses...............171 

Gráfico 36- Dores, formigamento, dormência nos últimos 07 dias..............................172 

Gráfico 37- População jornalera no México.................................................................221 

Gráfico 38- Escolaridade da infância jornalera no México..........................................223 



15 
 

Gráfico 39- Principais incomodações ocupacionais dos trabalhadores entrevistados..226 

Gráfico 40- Principais cultivos realizados pelos trabalhadores migrantes...................227 

Gráfico 41- Qualificação profissional para os trabalhadores migrantes entrevistados.245 

Gráfico 42- Faixa etária dos trabalhadores migrantes entrevistados  na Região 

Administrativa de Presidente Prudente..........................................................................252 

Gráfico 43- Funções desempenhadas pelos trabalhadores migrantes entrevistados.....260 

Gráfico 44- Diminuição dos empregos formais-Flórida Paulista (2012-2016)............261 

Gráfico 45- Principais justificativas para a realização do processo migratório............262 

Gráfico 46- Gêneros cultivados pelos trabalhadores migrantes entrevistados em seus 

locais de origem.............................................................................................................263 

Gráfico 47- Escolaridade dos trabalhadores migrantes entrevistados..........................264 

Gráfico 48- Relação entre o sindicato e os trabalhadores migrantes entrevistados......270 

Gráfico 49- Principais doenças e incomodações ocupacionais que afetam os 

trabalhadores migrantes entrevistados...........................................................................272 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

LISTA DE QUADROS 

Quadro 01- Relação dos trabalhadores entrevistados....................................................52 

Quadro 02- Outros entrevistados....................................................................................53 

Quadro 03- Trabalhadores migrantes entrevistados.......................................................54 

Quadro 04- Trabalhadores jornaleros migrantes entrevistados no México....................55 

Quadro 05- Coordenadores de ONG‟s entrevistados no México...................................56 

Quadro 06- Cronograma de eliminação da queima da palha de cana a partir da Lei 

11.241/2002.....................................................................................................................87 

Quadro 07- Cronograma de eliminação da queima da palha da cana- Protocolo 

Agroambiental.................................................................................................................87  

Quadro 08-Estados produtores de cana no México......................................................215 

Quadro 09-Principais produtos, custo de produção e salários.....................................222 

Quadro 10-Índice de marginalização de alguns municípios de Guerrero....................237 

Quadro 11-Abrangência dos sindicatos dos trabalhadores rurais da Região 

Administrativa de Presidente Prudente (SP).................................................................265 

Quadro 12- Centrais sindicais relacionadas aos STR‟s da Região Administrativa de 

Presidente Prudente.......................................................................................................266 

Quadro 13- Federações e confederações STR‟s Região Administrativa de Presidente 

Prudente (SP).................................................................................................................266 

Quadro 14- Número de trabalhadores filiados aos STR‟s e SER‟s da Região 

Administrativa de Presidente Prudente nos últimos dez anos.......................................267 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

LISTA DE MAPAS 

 

Mapa 01-. Localização dos municípios de enfoque da pesquisa....................................32 

Mapa 02-Polígono do Agrohidronegócio.......................................................................76 

Mapa 03-Região Administrativa de Presidente Prudente (SP).....................................130 

Mapa 04-Territorialização das agroindústrias canavieiras na Região Administrativa de 

Presidente Prudente.......................................................................................................133 

Mapa 05-Avanço da cana na Região Administrativa de Presidente Prudente.............134 

Mapa 06-Cultivos de feijão na Região Administrativa de Presidente Prudente 

(SP)................................................................................................................................135 

Mapa 07-Avanço da cana-de-açúcar na Região Administrativa de Presidente 

Prudente.........................................................................................................................136 

Mapa 08-Principais estados de origem e destino dos trabalhadores migrantes jornaleros 

agrícolas no México.......................................................................................................220 

Mapa 09-Estados e municípios de origem e destino dos trabalhadores jornaleros 

entrevistados..................................................................................................................225 

Mapa 10-Origem dos trabalhadores migrantes para os canaviais da Região 

Administrativa de Presidente Prudente (SP).................................................................250 

Mapa 11-Rotas migratórias de trabalhadores com origem em Montezuma-

MG.................................................................................................................................251 

Mapa 12-Municípios de abrangência de cada STR na Região Administrativa de 

Presidente Prudente.......................................................................................................268 

Mapa 13-Número de trabalhadores filiados por Central Sindical................................269 

Mapa 14- Trajetória de Luiz.........................................................................................285 

Mapa 15- Trajetória de Richard....................................................................................288 

Mapa 16- Trajetória de Geraldo e Ester........................................................................291 

Mapa 17- Trajetória de Roberto....................................................................................294 

Mapa 18- Trajetória de Samuel.....................................................................................296 



18 
 

Prancha 01- Cultivo de arroz (1996-2003-2010-2017) em São 

Paulo................................................................................................................................95 

Prancha 02- Cultivo de feijão (1996-2003-2010-2015) em São 

Paulo................................................................................................................................96 

Prancha 03-Cultivo de batata-doce (1996-2003-2010-2015) em São 

Paulo................................................................................................................................97 

Prancha 04-Cultivo de café (1996-2003-2010-2015) em São 

Paulo................................................................................................................................98 

Prancha 05- Cultivo de laranja (1996-2003-2010-2015) em São 

Paulo................................................................................................................................99 

Prancha 06- Cultivo de milho (1996-2003-2010-2015) em São 

Paulo..............................................................................................................................100 

Prancha 07-Cultivo de soja (1996-2003-2010-2015) em São 

Paulo..............................................................................................................................101 

Prancha 08-Cultivo de amendoim (1996-2003-2010-2015) em São 

Paulo..............................................................................................................................102 

Prancha 09- Cultivo de algodão (1996-2003-2010-2015) em São 

Paulo..............................................................................................................................103 

Prancha 10- Cana-de-açúcar (1996-2003-2010-2015) em São 

Paulo.............................................................................................................................104 

Prancha 11- Cana-de-açúcar (1995-2000-2005-2010-2015) em São 

Paulo.............................................................................................................................105 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 01- Trechos das entrevistas no software ATLAS.ti............................................59  

Figura 02-Principais palavras e codificações apresentadas ao longo da pesquisa.........60 

Figura 03- Página inicial do grupo de conversas utilizado pelos trabalhadores 

migrantes........................................................................................................................ 64 

Figura 04-Selo Etanol Verde..........................................................................................88 

Figura 05-Irrigação com vinhaça em Flórida Paulista-SP............................................. 89 

Figura 06-Irrigação em cana-de-açúcar por município-safra 2015/2016.......................90 

Figura 07- Levantamento da cana-de-açúcar irrigada por estado...................................91 

Figura 08-Municípios com área irrigada de cana-de-açúcar superior a cinco mil 

hectares............................................................................................................................92 

Figura 09-Solo sendo preparado para receber a cana-de-açúcar em Flórida Paulista-

SP.....................................................................................................................................93 

Figura 10-Maquinário utilizado durante a colheita da cana-de-açúcar em Flórida 

Paulista-SP.......................................................................................................................93 

Figura 11-Colheita mecanizada da cana-de-açúcar em Flórida Paulista-

SP...................................................................................................................................109 

Figura 12-Certificados de qualificação profissional.....................................................113 

Figura 13-Localização das agroindústrias canavieiras filiadas a UDOP no estado de São 

Paulo..............................................................................................................................137 

Figura 14-Falência Floralco.........................................................................................142 

Figura 15-TAC Odebrecht (2015)................................................................................143 

Figura 16-TAC Bioenergia do Brasil (2016.................................................................144 

Figura 17-Plantação de mandioca prejudicada por agrotóxicos advindos da 

pulverização aérea.........................................................................................................145  

Figura 18-Rastro que acompanha o avião após ter cessado o despejo da 

calda...............................................................................................................................146 

Figura 19-Frame do rastro da pulverização..................................................................147 

Figura 20-Manutenção realizada na aeronave e vazamentos.......................................148 

Figura 21-Bichos da seda mal desenvolvidos e “fugindo” da cama de 

criação............................................................................................................................149 

Figura 22-Transição técnico-ocupacional....................................................................153 



20 
 

Figura 23-Corte manual da cana-de-açúcar em Flórida Paulista-SP para a Usina Branco 

Peres...............................................................................................................................156 

Figura 24-Cana eleirada em Flórida Paulista-SP para a Usina Branco 

Peres...............................................................................................................................157 

Figura 25-Exemplo 01 de CAT realizada em Flórida Paulista-

SP...................................................................................................................................161 

Figura 26- Exemplo 02 de CAT realizada em Flórida Paulista-SP..............................162 

Figura 27- Medicamentos utilizados por uma das trabalhadoras entrevistadas...........173 

Figura 28- Questionário osteomuscular de Alaor.........................................................176 

Figura 29- Questionário osteomuscular de Samanta....................................................178 

Figura 30- Resultado de exame médico realizado por Samanta...................................179 

Figura 31- Outros exames e diagnósticos de Samanta.................................................180 

Figura 32- Riscos e saúde do trabalhador.....................................................................181 

Figura 33- Riscos e saúde do trabalhador II.................................................................182 

Figura 34- Referenciais teóricos da migração de acordo com Salim (1992)................198 

Figura 35- Tipologias de migrantes de acordo com Melo (2008)................................202 

Figura 36- Localização da produção de cana-de-açúcar e usinas de açúcar no México 

(2016).............................................................................................................................216 

Figura 37- Cultivos agrícolas em Coatecas Altas (Oaxaca).........................................228 

Figura 38- Vulnerabilidade presente nas residências em Coatecas Altas (Oaxaca).....229 

Figura 39- Cartaz fixado na Prefeitura Municipal de Coatecas Altas (Oaxaca)...........230 

Figura 40- ONG Caminos de Oaxaca...........................................................................231 

Figura 41- Plasticidade do trabalho em Chiapas (México)..........................................234 

Figura 42- Cultivos agrícolas em Tenejapa (Chiapas).................................................235 

Figura 43- Cultivos agrícolas em Chiepetepec (Tlapa de Comonfort-Guerrero).........236 

Figura 44- Cultivos agrícolas em Cochoapa el Grande (Guerrero)..............................236 

Figura 45- Diferenças no padrão das casas em Tlapa de Comonfort...........................238 

Figura 46- Principais áreas de resgate de trabalhadores em condição de escravidão no 

país.................................................................................................................................254 

Figura 47-Principais corredores migratórios do Brasil de acordo com o Observatório 

Digital do Trabalho Escravo..........................................................................................255 



21 
 

Figura 48- Alojamento em condições precárias em Indaiá do Aguapeí.......................256 

Figura 49- Banheiro de alojamento em Indaiá do Aguapeí..........................................257 

Figura 50- Entrada de um dos alojamentos..................................................................257 

Figura 51- Trabalhadores nas proximidades da usina reivindicando seus direitos......258 

Figura 52- Movimento grevista conduzido por trabalhadores migrantes em Flórida 

Paulista-SP.....................................................................................................................258 

Figura 53- Reivindicações realizadas por trabalhadores migrantes em Flórida Paulista-

SP...................................................................................................................................259 

Figura 54- Trajetórias Territoriais do Trabalho............................................................283 

Figura 55- Estigmas nas trajetórias de vida dos trabalhadores migrantes....................287 

Figura 56- Linha da trajetória de vida de Samuel.........................................................301 

Figura 57- Trajetória laboral de Samuel.......................................................................302 

Figura 58- Linha da trajetória de adoecimento de Samuel...........................................302 

Figura 59- Trajetória de vida dos trabalhadores migrantes..........................................304 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

LISTA DE SIGLAS 

 

ABRACEEEL- Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia 

ANA- Agência Nacional de Águas 

ANFAVEA- Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores 

ATD- Análise Textual Discursiva 

ATLAS.TI- Archivfuer Technik, Lebenswelt und Alltagssprache 

BNDES- Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social 

CAI- Complexo Agroindustrial 

CAGED- Cadastro Geral de Empregados e Desempregados 

CAEX-Centro de Apoio Operacional à Execução 

CAT-Comunicação de Acidente de Trabalho 

CEM-Centro de Estudos Migratórios 

CEGeT- Centro de Estudos de Geografia do Trabalho 

CEMOSi- Centro de Memória e Hemeroteca Sindical “Florestan Fernandes” 

CEPAAL- Coligação das Entidades Produtoras de Açúcar e Álcool 

CETAS- Centro de Estudos do Trabalho, Ambiente e Saúde 

CIC- Congresso de Iniciação Científica 

CLACSO- Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales 

CNPq- Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

CONAB- Companhia Nacional de Abastecimento 

COPERSUCAR- Cooperativa de Produtores de Cana-de-Açúcar, Açúcar e Álcool do 

Estado de São Paulo 

CPT- Comissão Pastoral da Terra 

CTC- Centro de Tecnologia Canavieira 

DST’s- Doenças Sexualmente Transmissíveis  

EDR- Escritório de Desenvolvimento Rural 

EMBRAPA- Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

EPI- Equipamento de Proteção Individual 

ET- Estatuto do Trabalhador 

FAO- Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura 

FAPESP- Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo 

FCT- Faculdade de Ciências e Tecnologia 

FERAESP- Federação dos Empregados Rurais Assalariados do Estado de São Paulo 

FETAESP- Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de São Paulo 

FGTS- Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

GEE-Gases do Efeito Estufa 

GT- Grounded Theory 

IAA- Instituto do Açúcar e Álcool 

IEA- Instituto de Economia Agrícola 

IBGE- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

L.E.R.- Lesão por Esforços Repetitivos 

MAPA- Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

MPE- Ministério Público Estadual 

MPF-Ministério Público Federal 

MPT-Ministério Público do Trabalho 

MST- Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra 

NMQ- Nordic Musculoskeletal Questionnaire 

N.R. - Normas Regulamentadoras 



23 
 

OIT- Organização Internacional do Trabalho 

OTIM- Observatório do Trabalho “István Mészáros” 

PAC- Programa de Aceleração do Crescimento 

PAJA-Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas 

PAM- Produção Agrícola Municipal 

PID- Projeto de Integração Disciplinar 

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

PROÁLCOOL- Programa Nacional do Álcool 

R.A. - Região Administrativa 

RAIS- Relação Anual de Informações Sociais 

SAPCANA- Sistema de Acompanhamento da Produção Canavieira 

SER- Sindicato dos Empregados Rurais 

SMA- Secretária do Meio Ambiente 

SNCR- Sistema Nacional de Crédito Rural 

STR- Sindicato dos Trabalhadores Rurais 

UBS- Unidade Básica de Saúde 

UDOP- União dos Produtores de Bioenergia 

UFT- Universidade Federal do Tocantins 

UHE- Usina Hidrelétrica 

UNESP- Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” 

UNICA- União da Indústria de Cana-de-Açúcar 

UNIPONTAL- União dos Municípios do Pontal do Paranapanema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

 

SUMÁRIO 

 

Lista de Gráficos............................................................................................................13 

Lista de Quadros............................................................................................................16 

Lista de Mapas...............................................................................................................17 

Lista de Figuras.............................................................................................................19 

Lista de Siglas.................................................................................................................22 

Do método e dos procedimentos metodológicos e ações de pesquisa ........................... .31 

 

Introdução......................................................................................................................65 

1.A territorialização da agroindústria canavieira no Brasil......................................73 

1.1. A agroindústria canavieira no Brasil....................................................................77 

1.2. As disputas territoriais produzidas pelo capital agroindustrial canavieiro no 

início do século XXI e a transição técnico-ocupacional do corte manual para o 

mecanizado.....................................................................................................................82 

1.3.Da escala de análise para a compreensão da territorialização do capital 

agroindustrial canavieiro na Região Administrativa de Presidente Prudente 

(SP)................................................................................................................................114 

1.3.1. Escalas geográficas na construção do saber....................................................122 

1.3.2. O papel da(s) escala(s) para a compreensão da territorialização do capital 

agroindustrial canavieiro na Região Administrativa de Presidente Prudente 

(SP)................................................................................................................................126 

1.4. A territorialização do capital agroindustrial canavieiro na 
 

Região 

Administrativa de Presidente Prudente (SP)............................................................128 

2. Adoecimento e descarte de trabalhadores em tempos de transição tecnológica 

nos canaviais da Região Administrativa de Presidente Prudente (SP)...................155 

2.1.Os desafios para a construção de uma leitura geográfica do trabalho em meio 

ao adoecimento e descarte de trabalhadores no agrohidronegócio canavieiro na 

Região Administrativa de Presidente Prudente (SP)...............................................183 

2.1.1. Centralidade do trabalho em meio adoecimento e descarte de trabalhadores 

no agrohidronegócio canavieiro na Região Administrativa de Presidente Prudente 

(SP)................................................................................................................................188 

3. As migrações do trabalho para o capital: apontamentos teóricos......................196 



25 
 

3.1. Por uma leitura das migrações do trabalho para o capital no México enquanto 

contribuição para o entendimento em respeito aos viúvos da cana na Região 

Administrativa de Presidente Prudente-SP..............................................................204 

4. Os viúvos da cana: invisibilização e descarte do trabalhador migrante sazonal 

nos canaviais da Região Administrativa de Presidente Prudente 

(SP)...............................................................................................................................240 

4.1.Trajetórias territoriais do trabalho no agrohidronegócio canavieiro na Região 

Administrativa de Presidente Prudente (SP)............................................................275 

Considerações Finais...................................................................................................305 

Referências...................................................................................................................309 

Anexos...........................................................................................................................329 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

Resumo 

Nesse início do século XXI, amplia-se cada vez mais a ofensiva do capital sobre o 

trabalho, movida pela necessidade insaciável de acumulação/reprodução. No Brasil, 

dentre as várias formas de personificação deste modelo social, destacamos o 

agrohidronegócio canavieiro, que sob a prerrogativa do discurso falacioso do 

desenvolvimento nacional, sustentável etc., omite diversos agravos no que diz respeito 

aos descumprimentos trabalhistas, à saúde dos trabalhadores e trabalhadoras, à 

sustentabilidade, a questão sindical, ambiental dentre outras. A exemplo da 

configuração que se apresenta no Pontal do Paranapanema (SP), que tem nos ocupado 

em estudos anteriores, com destaque para a migração de trabalhadores originários de 

diversas regiões do Nordeste brasileiro, para o corte manual da matéria prima, que se 

intensificou desde 2005, mas que a partir de 2014, passou a vivenciar um processo de 

transição para o corte mecanizado. Essas mudanças técnico-ocupacionais no território 

do agrohidronegócio canavieiro permitiram que nos dedicássemos à compreensão da 

diversidade quanto aos estágios de transição/consolidação do corte manual para o 

mecanizado, agora na 10
a
 Região Administrativa de Presidente Prudente. Dessa forma, 

são flagrantes os casos de descumprimento da legislação trabalhista, bem como do 

descarte e adoecimento de trabalhadores na região de estudo, além do expediente 

regressivo no que diz respeito à situação em que se encontram os trabalhadores e 

trabalhadoras migrantes que mais que órfãos da cana, têm se tornado na realidade 

viúvos da cana, diante da intensificação do plantio e corte mecanizados, e sem 

possibilidades reais de se empregarem em outros setores, tendo em consideração o 

expediente de adoecimento que marca o trabalho nos canaviais ao longo dos anos e que 

traz rebatimentos profundos no momento histórico por nós estudado, pois a ampliação 

das incomodações ocupacionais que resultam no processo contínuo de adoecimento 

físico e psíquico nos canaviais nos permitiu revelar uma série de contradições que 

marcam o processo de trabalho no agrohidronegócio canavieiro nesta região. Assim, o 

texto em consecução diz respeito ao atual momento vivenciado pelo setor 

sucroenergético no país, num período em se amplia a mecanização dos canaviais e que 

pudemos acompanhar ao longo de nossa pesquisa nos últimos anos. O período que 

compreende essa a transição tecnológica/ técnico-ocupacional do setor permite uma 

melhor visualização, dadas às condições que tal processo ocorre com a urgência dos 

protocolos firmados em torno do fim da realização da queima (despalha) da cana, o que 

nos permite, questionar quais os sentidos da utilização da mão de obra migrante, bem 

como os impactos gerados para a região, enquanto parte das rotas migratórias do 

trabalho para o capital e quais os motivos que tem levado a Região Administrativa de 

Presidente Prudente a ser uma das rotas de deslocamento desses trabalhadores e 

trabalhadoras. Nesta dissertação também foram apresentados casos similar ao que 

ocorre na Região Administrativa de Presidente Prudente (SP), principalmente quando 

chamamos a atenção para a situação vivenciada no México, mais especificamente nos 

estados de Oaxaca, Chiapas e Guerrero, em que pudemos acompanhar através de uma 

missão de estudos que nos permitiu uma maior interlocução com o temário das 

migrações e das trajetórias territoriais do trabalho nestas localidades. Em respeito ao 
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redesenho das rotas (trajetórias) migratórias dos trabalhadores e trabalhadoras que 

percorrem o território brasileiro, sinalizamos nossa compreensão dos mesmos enquanto 

“viúvos da cana”, em alusão a matéria do Jornal Folha de São Paulo de 02 de julho 

2017, em que se noticiava o fim das rotas migratórias tradicionais para o corte manual 

da cana-de-açúcar em decorrência do processo de transição técnico-ocupacional que o 

setor tem vivenciado neste início de século. É importante enfatizarmos que também 

buscamos investigar o processo contraditório engendrado pelo capital, que ao mesmo 

tempo em que desterritorializa os trabalhadores, também precariza as condições de 

trabalho no corte da cana-de-açúcar, sob o referencial da superexploração nos canaviais 

da Região Administrativa de Presidente Prudente (10a R.A.), nos municípios Teodoro 

Sampaio, Mirante do Paranapanema, Sandovalina, Junqueirópolis, Flórida Paulista e 

Martinópolis-SP. Dessa maneira, ao longo do desenvolvimento desse texto, também 

pudemos analisar de que forma se constrói no imaginário dos trabalhadores migrantes 

para os canaviais da Região Administrativa de Presidente Prudente (10a R.A.) o 

discurso da qualificação profissional, tendo em vista o momento vivenciado pelo 

agrohidronegócio canavieiro diante da transição nas formas de colheita da cana 

(manual-mecanizada) e o controle social dos trabalhadores durante a safra e entressafra 

da cana-de-açúcar. 

 

Palavras-chave: Viúvos da cana. Trajetórias territoriais do trabalho. Migrações do 

trabalho. Agrohidronegócio canavieiro. Dinâmica territorial do trabalho. Adoecimento. 

Descarte. Pontal do Paranapanema. 10a Região Administrativa de Presidente Prudente 

(SP). México. 

 

Abstract 

At the beginning of the twenty-first century, the capital offensive on labor, driven by the 

insatiable need for accumulation / reproduction, is increasing. In Brazil, among the 

various forms of personification of this social model, we highlight the sugarcane agro-

business which, under the prerogative of the fallacious discourse of national, sustainable 

development, etc., omitted several grievances regarding labor noncompliance, workers' 

health, sustainability, trade union, environmental, among others. The example of the 

configuration that is presented in the Pontal do Paranapanema (SP), which has been 

occupied in previous studies, with emphasis on the migration of workers from different 

regions of the Brazilian Northeast, for the manual cutting of the raw material, which has 

intensified since 2005, but that from 2014, the process of transition to mechanized 

cutting is experienced. These technical-occupational changes in the territory of the 

sugarcane agro-business require us to devote ourselves to the understanding of diversity 

in the stages of transition / consolidation from manual cutting to mechanization, now in 

the 10th Administrative Region of Presidente Prudente. In this way, cases of 

noncompliance with labor legislation, as well as the dismissal and sickness of migrant 

workers who, more than orphaned by sugarcane, have become widowers and widows of 

the same, in the face of intensified planting and cutting mechanized, and with no real 

possibilities of being employed in other sectors, given the disease process that marks the 

work in the sugarcane plantations over the years and that brings profound repercussions 
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in the historical moment we studied, taking into account the expansion of the 

occupational discomforts that result in the continuous process of physical and psychic 

illness in the cane fields. Thus, the text in progress refers to the current moment 

experienced by the sugar-alcohol sector in the country, in a period in which the 

mechanization in the cane fields is extended. The technological / technical-occupational 

transition period of the sector allows a better visualization, given the conditions that 

such process occurs with the urgency of the protocols signed around the end of the 

burning (cancellation) of the sugarcane, which allows us , to question the meanings of 

the use of migrant labor as well as the impacts generated for the region as part of the 

migratory routes from work to capital and what are the reasons that have led the 

Presidente Prudente Administrative Region to be one of the routes of displacement of 

these workers. In this dissertation, similar cases occurred in the Administrative Region 

of Presidente Prudente (SP), especially when we call attention to the situation 

experienced in Mexico, specifically in the states of Oaxaca, Chiapas and Guerrero, in 

which we were able to follow through a study mission that allowed us a greater 

interlocution with the agenda of the migrations and the territorial trajectories of the 

work in these localities. In respect to the redesign of the migratory routes of the workers 

that cross the Brazilian territory, we signal our understanding of them as "widows of the 

sugarcane", referring to the Folha de São Paulo newspaper article of July 2, 2017, in 

which the end of the traditional migratory routes for the manual cutting of sugarcane as 

a result of the technical-occupational transition process that the sector has been 

experiencing at the beginning of this century was reported. It is important to emphasize 

that we also seek to investigate the contradictory process engendered by capital, which, 

at the same time as it deterritorializes workers, also precarizes working conditions in 

sugarcane cutting, under the reference of overexploitation in sugarcane plantations of 

the Administrative Region of Presidente Prudente (10th RA), in the municipalities 

Teodoro Sampaio, Mirante do Paranapanema, Sandovalina, Junqueirópolis, Florida 

Paulista and Martinópolis-SP. Thus, throughout the development of this text, we have 

also been able to analyze how the discourse of professional qualification is constructed 

in the imaginary of migrant workers for the sugarcane plantations of the Administrative 

Region of Presidente Prudente (10th RA), considering the moment experienced by the 

hydroagricultural sugarcane plantations before the transition in the ways of harvesting 

the cane (manual-mechanized) and the social control of the workers during the 

sugarcane harvest and off-season. 

Keywords: Widows of sugarcane. Territorial trajectories of labor. Migration of labor. 

Hydroagricultural. Territorial labor dynamics. Sickness. Discard. Pontal do 

Paranapanema. 10th Administrative Region of Presidente Prudente (SP). México. 

 

Resumen 

En ese inicio del siglo XXI, se amplía cada vez más la ofensiva del capital sobre el 

trabajo, movida por la necesidad insaciable de acumulación / reproducción. En Brasil, 

entre las diversas formas de personificación de este modelo social, destacamos el 

agrohidronegocio cañero, que bajo la prerrogativa del discurso falaz del desarrollo 

nacional, sostenible, etc., omite diversos agravios en lo que se refiere a los 

incumplimientos laborales, a la salud de los trabajadores y trabajadoras a la 

sustentabilidad, la cuestión sindical, ambiental entre otras. A ejemplo de la 

configuración que se presenta en el Pontal do Paranapanema (SP), que nos ha ocupado 
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en estudios anteriores, con destaque para la migración de trabajadores originarios de 

diversas regiones del Nordeste brasileño, para el corte manual de la materia prima, que 

se ha intensificado desde 2005, pero que a partir de 2014, pasó a experimentar un 

proceso de transición al corte mecanizado. Estos cambios técnico-ocupacionales en el 

territorio del agrohidronegocio cañero permitieron que nos dedicáramos a la 

comprensión de la diversidad en cuanto a las etapas de transición / consolidación del 

corte manual para el mecanizado, ahora en la 10ª Región Administrativa de Presidente 

Prudente. De esta forma, son flagrantes los casos de incumplimiento de la legislación 

laboral, así como del descarte y la enfermedad de los trabajadores en la región de 

estudio, además del expediente regresivo en lo que se refiere a la situación en que se 

encuentran los trabajadores y trabajadoras migrantes que más que huérfanos se han 

convertido en realidad viudos de la caña, ante la intensificación de la siembra y corte 

mecanizados, y sin posibilidades reales de emplearse en otros sectores, teniendo en 

cuenta el expediente de enfermedad que marca el trabajo en los cañaverales a lo largo 

de los años y que trae rebajes profundos en el momento histórico por nosotros 

estudiado, pues la ampliación de las molestias ocupacionales que resultan en el proceso 

continuo de enfermedad física y psíquica en los cañaverales nos ha permitido revelar 

una serie de contradicciones que marcan el proceso de trabajo en el agrohidronegócio 

cañero en esta región. Así, el texto en consecución se refiere al actual momento vivido 

por el sector sucroenergético en el país, en un período en se amplía la mecanización de 

los cañaverales y que pudimos acompañar a lo largo de nuestra investigación en los 

últimos años. El período que comprende esta la transición tecnológica / técnico-

ocupacional del sector permite una mejor visualización, dadas a las condiciones que tal 

proceso ocurre con la urgencia de los protocolos firmados en torno al fin de la 

realización de la quema de la caña, lo que nos permite , cuestionar cuáles son los 

sentidos de la utilización de la mano de obra migrante, así como los impactos generados 

para la región, como parte de las rutas migratorias del trabajo hacia el capital y cuáles 

los motivos que ha llevado a la Región Administrativa de Presidente Prudente a ser una 

de las rutas de desplazamiento de esos trabajadores y trabajadoras. En esta disertación 

también se presentaron casos similares a lo que ocurre en la Región Administrativa de 

Presidente Prudente (SP), principalmente cuando llamamos la atención sobre la 

situación vivida en México, más específicamente en los estados de Oaxaca, Chiapas y 

Guerrero, en los que pudimos acompañar a través de una misión de estudios que nos 

permitió una mayor interlocución con el temario de las migraciones y de las trayectorias 

territoriales del trabajo en estas localidades. En cuanto al rediseño de las rutas 

(trayectorias) migratorias de los trabajadores y trabajadoras que recorren el territorio 

brasileño, señalamos nuestra comprensión de los mismos como "viudos de la caña", en 

alusión a la materia del Jornal Folha de São Paulo del 2 de julio de 2017, se anunció el 

fin de las rutas migratorias tradicionales para el corte manual de la caña de azúcar como 

consecuencia del proceso de transición técnico-ocupacional que el sector ha vivido en 

este inicio de siglo. Es importante enfatizar que también buscamos investigar el proceso 

contradictorio engendrado por el capital, que al mismo tiempo en que desterritorializa a 

los trabajadores, también precariza las condiciones de trabajo en el corte de la caña de 

azúcar, bajo el referencial de la sobreexplotación en los cañaverales de la Región 

Administrativa de En el municipio de Teodoro Sampaio, Mirante del Paranapanema, 

Sandovalina, Junqueirópolis, Florida Paulista y Martinópolis-SP. De esta manera, a lo 

largo del desarrollo de ese texto, también pudimos analizar de qué forma se construye 

en el imaginario de los trabajadores migrantes hacia los cañaverales de la Región 

Administrativa de Presidente Prudente (10a RA) el discurso de la calificación 

profesional, teniendo en vista el momento vivido por el agrohidronegocio en el marco 
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de la transición en las formas de cosecha de la caña (manual-mecanizada) y el control 

social de los trabajadores durante la cosecha y entresuela de la caña de azúcar. 

Palabras clave: Viudos de la caña. Trayectorias territoriales del trabajo. Migraciones 

del trabajo. Agrohidronegocio cañero. Dinámica territorial del trabajo. Enfermedad. 

Descarte. Pontal do Paranapanema. 10a Región Administrativa de Presidente Prudente 

(SP). México. 
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DO MÉTODO E DOS PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E 

AÇÕES DE PESQUISA 

 

Nosso interesse foi o de analisar a inserção dos trabalhadores migrantes 

temporários, originários de diferentes regiões e estados do país no agrohidronegócio 

canavieiro na Região Administrativa de Presidente Prudente, tomando por base os 

municípios de Teodoro Sampaio, Mirante do Paranapanema, Sandovalina, 

Junqueirópolis, Flórida Paulista e Martinópolis-SP. Mais que isso, nos interessaram 

quais os significados e sentidos que compõem o processo migratório do trabalho para o 

capital no momento de transição tecnológica, ou a passagem do corte manual da cana-

de-açúcar para o mecanizado. Ou melhor, a (re) divisão técnica do trabalho no 

agrohidronegócio canavieiro e os rebatimentos no que tange às instâncias de 

organização, em sindicatos, as formas de resistência e os desdobramentos para a saúde 

dos trabalhadores. 

Assim, esses foram alguns dos objetivos traçados em nossa pesquisa e que fazem 

parte do que trouxemos para o debate nesta dissertação, sendo importante demarcarmos 

que efetuamos a análise da inserção dos trabalhadores migrantes temporários para o 

agrohidronegócio canavieiro na Região Administrativa de Presidente Prudente, 

considerando os municípios de enfoque da pesquisa: Teodoro Sampaio, Mirante do 

Paranapanema, Sandovalina, Junqueirópolis, Flórida Paulista e Martinópolis-SP e mais 

que isso, também pudemos ampliar o recorte em questão, ampliando o número de 

municípios a serem analisados, bem como realizando mais entrevistas do que havíamos 

delimitado no projeto inicial (Mapa 01). 
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Mapa 01- Localização dos municípios objeto da pesquisa 

Fonte: Pesquisa de Campo (2016-2018). Base de dados: IBGE/ITESP/Thomaz Junior 

(2009). 

 

Nesse sentido, ampliamos o recorte em mais oito municípios: Irapuru, Presidente 

Prudente, Narandiba, Tarabaí, Emilianópolis, Mariápolis e Pauliceia-SP, sendo 

importante asseverarmos que realizamos trabalhos de campo em sete dos oito novos 

municípios de enfoque inseridos, ou seja, com exceção do município de Pauliceia-SP, 

realizamos trabalhos de campo e entrevistas semiestruturadas, bem como relatos orais, 

em todos os outros. 

 Dados os objetivos presentes para a dissertação, procuramos assim analisar a 

questão migratória do trabalho para o capital na Região Administrativa de Presidente 

Prudente (10
a
 R.A.), tendo em vista o avanço do agrohidronegócio canavieiro 

principalmente nos municípios de Teodoro Sampaio, Mirante do Paranapanema, 

Sandovalina, Junqueirópolis, Flórida Paulista e Martinópolis-SP em tempos de transição 

tecnológica do corte da cana-de-açúcar e a vinculação deste processo e ao discurso do 

desenvolvimento regional. 

É viável destacarmos que também buscamos investigar o processo contraditório 

engendrado pelo capital, que ao mesmo tempo em que desterritorializa os trabalhadores, 

também precariza as condições de trabalho no corte da cana-de-açúcar, sob o referencial 

da superexploração nos canaviais da Região Administrativa de Presidente Prudente (10
a
 

R.A.), nos municípios Teodoro Sampaio, Mirante do Paranapanema, Sandovalina, 

Junqueirópolis, Flórida Paulista e Martinópolis-SP. 

Ao longo do desenvolvimento dessa dissertação, também pudemos analisar de 

que forma se constrói no imaginário dos trabalhadores migrantes para os canaviais da 

Região Administrativa de Presidente Prudente (10
a
 R.A.) o discurso da qualificação 

profissional, tendo em vista o momento vivenciado pelo agrohidronegócio canavieiro 

diante da transição nas formas de colheita da cana (manual-mecanizada) e o controle 

social dos trabalhadores durante a safra e entressafra da cana-de-açúcar, tendo em 

consideração a questão do desemprego em meio ao processo de transição tecnológica 

que tem passado o setor nos últimos anos na região supracitada. 
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Em respeito às estratégias de manipulação e alienação sofridas pelo trabalhador 

migrante na Região Administrativa de Presidente Prudente (10
a
 R.A.) e como este reage 

ou as percebe, sob a perspectiva de realizarmos uma "leitura" encimada nos territórios 

migratórios, acompanhamos de que forma se estabelecem as trajetórias territoriais do 

trabalho (TTT) destes trabalhadores, tendo em vista não apenas as redes migratórias 

como também as contradições que envolvem o processo migratório, dada a ação de 

agenciadores e as estratégias de manipulação utilizadas pelo capital agroindustrial 

canavieiro dentro e fora dos canaviais como pudemos acompanhar nos municípios de 

Flórida Paulista-SP e em Martinópolis-SP. 

 Em consideração ao plano de trabalho que possibilitou a construção desta 

dissertação, buscamos também entender o papel dos sindicatos no período de transição 

porque passa o agrohidronegócio canavieiro na Região Administrativa de Presidente 

Prudente (10
a
 R.A.) e os rebatimentos para com os trabalhadores migrantes sazonais, 

dados os distintos interesses existentes entre o capital agroindustrial canavieiro e os 

trabalhadores, além de compreendermos os desdobramentos para a saúde dos 

trabalhadores no momento atual vivenciado pelo agrohidronegócio canavieiro sob a 

mecanização do corte da cana, dados os expedientes de risco e adoecimento que estão 

expostos os mesmos. 

É importante pontuarmos que tentamos desmistificar o propalado discurso da 

qualificação profissional em meio ao período de transição técnico-ocupacional do corte 

manual para o mecanizado na região de enfoque, além de termos podido desvendar 

algumas das estratégias de manipulação e alienação sofridas pelos trabalhadores 

migrantes que resultam inclusive na superexploração da mão-de-obra dos mesmos, 

como pudemos constatar no município de Flórida Paulista-SP.  

 Em respeito ao descarte de trabalhadores, é importante pontuarmos o quanto o 

trabalho nos canaviais da região mutilam o trabalhador ao longo de sua trajetória 

laboral, dados os casos de descarte e adoecimento verificados em nossos trabalhos de 

campo ao longo da pesquisa empreendida. Em contrapartida, também não pudemos 

deixar de pontuar o papel dos STR‟s (Sindicato dos Trabalhadores Rurais) e SER‟s 

(Sindicato dos Empregados Rurais) em meio ao processo de transição tecnológica 

porque passa o setor agroindustrial canavieiro na região. 
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 Esses chamamentos foram importantes tendo em vista, nossa perspectiva de 

estarmos realizando uma missão de estudos (intercâmbio) para o México, com o intuito 

de poder acompanhar nas cidades (municípios) origem dos trabalhadores migrantes, 

dados os apontamentos que pudemos realizar em respeito da realidade mexicana, tendo 

em conta o processo contraditório engendrado pelo capital, que ao mesmo tempo em 

que desterritorializa os trabalhadores, também precariza as condições de trabalho nas 

mais diversas funções em que se empregam os mesmos, demonstrando assim que este 

não é um processo que ocorre apenas no Brasil, dada esta ser uma realidade presente na 

América Latina, cujo exemplo máximo é o México.  

Em contrapartida, pudemos acompanhar nos municípios de destino (enfoque de 

nossa pesquisa) no Brasil na Região Administrativa de Presidente Prudente-SP, a 

situação dos trabalhadores migrantes enquanto exemplo claro disso, principalmente os 

trabalhadores provenientes de Araçuaí, Berilo e Francisco Badaró-MG, que foram alvo 

recentemente de uma reportagem do jornal Folha de São Paulo, enquanto os “órfãos da 

cana” no ano de 2017 e que foi o cerne para a discussão em respeito ao que estamos 

entendendo enquanto viúvos da cana. 

Para a realização deste constructo não pudemos perder de vista também, a 

importância de se tencionar o método seja no ato de pensar, seja na apreensão e leitura 

do atual estado de coisas vivenciado pela sociedade, nos baseamos nos debates 

realizados ao longo da pesquisa de mestrado, a exemplo dos temas que versaram a 

modernidade e a pós-modernidade e sua interlocução com as relações travadas no 

cotidiano e a emergência de se propugnar uma teoria social crítica, bem como 

conjecturarmos de que forma a Geografia pode se inserir nessa discussão (SOJA, 1993). 

 Ao trazermos para o debate essa discussão, demarcamos o profícuo exercício 

realizado ao longo da pesquisa, que é o de pensar, pois se a realidade está em 

movimento, é necessário que pensemos em respeito ao movimento, como também que 

nossas reflexões, ideias, dúvidas, certezas e incertezas sejam fruto desse movimento, 

por isso a necessidade de pormos nosso pensar em movimento (LÉFÈBVRE, 1983). 

 Prado Júnior (1969, p.652) afirma que “o indivíduo pensante age em função de 

seu pensamento, e é para agir que ele pensa”. Dessa forma, a importância do pensar a 

realidade, não deve nos eximir do interesse de poder e, sobretudo querer, modificá-la, 

porém o ato de pensar não deve estar desatrelado da leitura de mundo que o ser social 
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pensante se proponha a fazer, e que nesse debate resvala para a preocupação em respeito 

ao quadro de contradições que se apresentam para o trabalho
1
, nesse início do século 

XXI, dado o expediente regressivo aventado para os trabalhadores e trabalhadoras, 

como no caso da configuração existente na 10
a
 Região Administrativa de Presidente 

Prudente-SP, tendo em vista a expansão do agronegócio canavieiro e seus impactos para 

as relações de trabalho. 

 Ranieri (2011, p.25-26) ressalta que a atividade do pensar permite a negação do 

existente, pois o “pensamento transforma o que é dado em algo outro”, distinto do 

pensado a priori, sendo essa uma representação necessária na construção do saber 

científico a partir da leitura e apreensão da realidade por cada ser humano, cabendo 

nessa afirmação, às distintas visões de mundo materializadas para cada ser, e que por si 

só possibilitam diferentes leituras da realidade. 

 Ao passo que, as inúmeras leituras de mundo pensadas e materializadas e suas 

diferentes formas de apreensão não permitem que deixemos de considerar a importância 

do estabelecimento de um caminho, rota que possa nortear nossos pensamentos, 

reflexões, ideias, daquilo que apreendemos, sendo indispensável à realização de um 

debate sobre o pensar o método na construção do saber científico, com as atenções 

voltadas para a edificação de entendimentos que versem o trabalho na Geografia. 

O debate em respeito à teoria e o método na construção e práxis da Geografia do 

Trabalho 

 Ao pensarmos na produção do saber científico, devemos ter em mente que esse 

não deve estar desvinculado do pensamento filosófico como advoga Koyré (1979), pois 

as grandes mudanças realizadas na ciência tem um anteparo em mudanças ocorridas no 

âmbito da Filosofia, suscitando assim, as dificuldades de se empreender uma leitura 

científica que não leve em consideração os postulados filosóficos, e por si só as teorias, 

métodos, categorias, conceitos etc., que norteiam o saber a respeito de determinado 

sujeito ou objeto. 

                                                           
1
 Estamos entendendo o trabalho enquanto condição de existência do homem, dado que o trabalho 

apresente uma dupla transformação, pois o homem que trabalha é transformado por seu trabalho, bem 

como atua sobre a natureza e a transforma, relação que configura a interação dos homens com a natureza 

a partir do trabalho, sendo importante enfatizar que o trabalho permite a passagem do ser em si do homem 

para ser para si possibilitando a “transformação material da realidade material” (LUKÁCS, 2012, p.285-

286). 
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 Nessa perspectiva, é que ganha destaque a importância da análise das teorias e 

métodos que qualificam determinada apreensão da realidade, com ênfase naquelas que 

auxiliam os entendimentos a respeito da configuração que se apresenta para os 

trabalhadores e trabalhadoras na atualidade, sendo imprescindível para tal, o 

estabelecimento do que estamos denominando enquanto teoria e método, intentando a 

possibilidade de captar as contradições, conflitos e tensionamentos que se apresentam 

para o pensar o trabalho neste início do século XXI. 

 Japiassu & Marcondes (1990, p.183), definem a teoria enquanto “conhecimento 

especulativo, abstrato, puro”, bem como um “modelo explicativo de um fenômeno ou 

conjunto de fenômenos que pretende estabelecer a verdade sobre esses fenômenos”, 

estipulando sua natureza. No entanto, Abbagnano (2007, p.953), determina que uma 

teoria deva “constituir um esquema de unificação sistemática de conteúdos diversos, 

além de oferecer um conjunto de meios de representação conceitual e simbólica dos 

dados de observação”. 

 Sposito (2001; 2004) ressalta que uma teoria pode ter três encaminhamentos, 

destacando sua manutenção enquanto norteadora do pensamento científico, bem como 

sua superação por outras teorias, e sua capacidade em ordenar o conhecimento, aliado a 

um método e uma lógica interna. 

 Tal capacidade de ordenação do conhecimento, não deve deixar de considerar o 

fato de que o sujeito pensante absorve aspectos do real e os compreende, transformando 

uma realidade de múltiplas interpretações, de modo a tornar possível a compreensão 

desses aspectos por outros sujeitos, revelando assim, uma série de esclarecimentos 

produzidos a partir da reflexão que não deve estar desatrelada do método como 

ressaltado anteriormente (RANIERI, 2011). 

 O método, mais que um caminho norteador para alcançar determinado 

entendimento em respeito à realidade apreendida, baseado em regras, também pode ser 

qualificado enquanto um “instrumento racional para adquirir, demonstrar ou verificar 

conhecimentos”, assim como para manipular enunciados científicos (POPPER, 1972; 

JAPIASSU & MARCONDES, 1990; CHAUI, 1994, p.157). 

 Abbagnano (2007, p.668-669) destaca dois significados importantes para a 

compreensão do método, sendo eles: qualquer pesquisa ou orientação de pesquisa, não 
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se distinguindo da “investigação ou doutrina” e enquanto “técnica particular de 

pesquisa”, indicando o ordenamento investigativo para obter resultados válidos. 

 A partir dos diferentes significados que se interpõem para a palavra método é 

que enfatizamos a discussão que coteje os diferentes caminhos que podemos alcançar ao 

estudar um sujeito ou objeto encimado em um determinado método de análise 

escolhido, sendo papel desse, nos conduzir para determinados esclarecimentos que não 

poderiam ser realizados se escolhêssemos outro método, não podendo se qualificar um 

método enquanto certo ou errado, tendo em vista os diferentes enfoques, pesquisas, 

sujeitos e objetos de análise e os distintos percursos do pensar materializados para cada 

situação analisada, como debatido em sala. 

 Com relação aos diferentes métodos, Sposito (2004, p.29) destaca a existência e 

importância de três deles, e que tem comparecido no temário geográfico, a citar o: 

hipotético-dedutivo, o fenomenológico-hermenêutico e o dialético, sendo esses 

considerados como tal por apresentarem leis e categorias, e por estarem 

“historicamente, relacionados a procedimentos específicos e teorias disseminados pela 

comunidade científica”. 

 É sob a égide dessa discussão que trazemos para o debate enquanto resultado das 

articulações e entendimentos possibilitados em sala, a perspectiva de construção de uma 

Geografia do Trabalho a partir de três diferentes leituras em respeito ao método, sendo 

uma delas versada no método hipotético-dedutivo, utilizado por Popper (1972) ao 

rejeitar o método indutivo, outra referente ao método fenomenológico-hermenêutico e 

outra aludindo o método dialético de inspiração marxista
2
, nos possibilitando clarificar 

os diferentes raciocínios presentes em cada abordagem (TRIVIÑOS, 1987). 

 Ao optar-se pela discussão do trabalho na Geografia, sob a lente do método 

hipotético-dedutivo, versado na lógica formal, deve-se levar em consideração a 

incompreensão do que efetivamente é pensado, discutido, ou seja, que se apresenta na 

realidade, não se analisando as contradições e conflitos que assinalam os entendimentos 

da relação capital x trabalho, não se obtendo então, o conteúdo que pode ser 

interpretado enquanto o real. 

                                                           
2
 Não pretendemos trazer para o debate outras interpretações da dialética ao longo da história do 

pensamento filosófico, sendo de nosso interesse nesse texto, apenas a dialética sob a concepção marxista. 
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 Popper (1972); Sposito (2004) destacam que os estudos versados no método 

hipotético-dedutivo sejam pautados pela experiência enquanto método, nos remetendo a 

necessidade de expor o conhecimento científico à falsificação, não havendo enunciados 

absolutamente verdadeiros, pois todos são passíveis de verificação e consequentemente 

de refutação, apontando o privilégio do objeto sobre o sujeito, dado que o primeiro 

influencia o sujeito que o estuda, devendo se levar em consideração ainda, a exigência 

da neutralidade científica por parte de todos que o utilizam, nublando as perspectivas de 

apreensão do trabalho a partir desse método. 

 Não obstante, ao pensarmos o trabalho a partir dessa perspectiva é importante 

frisar que os raciocínios e proposições conhecidas não nos permitem transcender a 

forma (o aparente), além da utilização de linguagem racional, de cunho matemático, 

acrítica,  que a nosso ver é insuficiente para avançar em respeito às contradições que 

permeiam o mundo do trabalho, isto é, dado os expedientes da degradação que 

acometem os trabalhadores e trabalhadoras. 

 Em contrapartida, ao pensarmos o trabalho, sob a lente do método 

fenomenológico-hermenêutico nos impõe a necessidade de efetuarmos uma leitura a 

partir do eu pensante, ou seja, a partir da visão do sujeito pensante a respeito daquilo 

que se propõe a estudar, pois é o sujeito que descreve o objeto a partir de suas 

concepções, sendo essas mais importantes do que propriamente o que está sendo 

analisado, e no caso do trabalho, não nos permite compreendermos a inter-relação entre 

sujeito e objeto do pensamento (SPOSITO, 2004). 

 Sob outra perspectiva, Feyeraband (1989, p.37) adverte que a “ideia de um 

método que contenha princípios firmes, imutáveis e absolutamente obrigatórios para 

conduzir os negócios da ciência”, se depara com o fato de que tais princípios possam ser 

maculados, classificando a ciência enquanto uma construção anárquica, devendo-se 

considerar outros fatores como a intuição dos cientistas e o acaso, indo em 

contraposição aos expostos de Popper (1972), bem como a efetiva necessidade de se 

prescindir de um método norteador na construção do saber. 

 Em oposição a esses postulados, apesar dos esclarecimentos a respeito da 

própria incompreensão que Feyeraband (1989) em „Contra o método‟ sofreu, 

acreditamos na efetiva necessidade de um método que não apenas norteie o pensamento, 

mas que permita a interlocução com a práxis nos estudos realizados, e por isso 
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demarcarmos nossa opção e preferência pelo método dialético, que como bem debatido 

em sala, permite nos delinear uma série de encadeamentos entre a teoria e a prática, 

sendo assim, por excelência de vital importância na compreensão das contradições que 

permeiam as relações capital x trabalho, tornando possível a construção de uma 

Geografia do Trabalho a partir de lentes que tangenciem a inter-relação entre o sujeito e 

o objeto do pensamento. 

 Ao concebermos a necessidade de analisar as contradições que transpassam às 

relações capital x trabalho, temos em mente que a existência dessas é uma característica 

da realidade sob o modo de produção capitalista, devendo se buscar no método o 

entendimento das mesmas enquanto parte de um universal concreto, permitindo a 

assimilação do movimento que decorre dessa relação, visando sua superação, 

enxergando a forma enquanto algo transitório, pretendendo assim, atingir seu conteúdo, 

passando de uma realidade caótica para “uma estrutura racional, organizada e 

operacionalizada em um sistema de pensamento” (LÉFÈBVRE, 1983; LOWY, 1989; 

FRIGOTTO, 1989; GOMES, 1996, p.281). 

 O método dialético nos permite analisar “o processo pelo qual as categorias, 

noções ou formas de consciência surgem uma das outras para formar totalidades cada 

vez mais inclusivas”, através de três teoremas universais: tese-antítese-síntese (negação 

da negação), transformação da quantidade em qualidade e interpenetração dos 

contrários, sendo também caracterizado por algumas leis: a) lei da interação universal, 

b) lei da transformação da quantidade em qualidade, c) lei da unidade e interpenetração 

dos contrários, d) lei da negação da negação e, e) lei do desenvolvimento em espiral 

(KONDER, 1981; CHEPTULIN, 1982; LÉFÈBVRE, 1983; TRIVIÑOS, 1987; 

BOTTOMORE, 1988, p.168; LOWY; 1989). 

 No entanto, mais que simplesmente descrever as leis e teoremas, é preciso 

utilizá-las, de modo que na própria construção do saber essas sejam apresentadas, e por 

isso a ênfase dada nesse debate para a materialização do método dialético a partir das 

análises, reflexões, com atenção para o par dialético capital x trabalho, pois ao 

pensarmos o trabalho, estamos imediatamente tencionando múltiplas realidades ligadas 

a construção histórica que o envolvem, sendo necessário negar o que está posto, ou seja, 

o metabolismo do capital e todo o arcabouço destrutivo que o acompanha, e ao 

negarmos o mesmo, abrimos caminho para pensar o novo, baseado numa alternativa 
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oposta a do metabolismo destrutivo do capital (CHEPTULIN, 1982; MÉSZÁROS, 

2009; RANIERI, 2011). 

 Tal esclarecimento é imprescindível no momento histórico em que vivemos de 

avanço voraz do capital sobre o trabalho, manifestado nas estratégias de reprodução 

sociometabólica desse modelo, nos impelindo a perceber a atualidade dessas questões, 

com sentido a perfazermos a busca pela satisfação das reais necessidades humanas, que 

não aquelas ligadas ao capital e suas formas de dominação e controle social, e por isso, 

a importância de aclarar essas questões a partir do método dialético, pois “as graves e 

globalmente intensificadas contradições de nossa ordem social não podem ser deixadas 

permanentemente sob o manto da mistificação ideológica e metodológica” 

(MÉSZÁROS, 2009, p.201; RANIERI, 2011). 

 Por esse ângulo é que qualificamos a objetivação desse debate pela Geografia, 

pois tendo por base o espaço enquanto um produto material, em que se apresentam as 

relações sociais desenvolvidas pelos homens, além de outros elementos que 

combinados, dão ao espaço forma, função e significação social, nos estimula a 

reascender a expectativa de se perfazer uma leitura geográfica do trabalho (SOJA, 

1993). 

 A atualidade dessa perspectiva se manifesta quando refletimos em respeito aos 

debates realizados a partir das contribuições de Berman (1982), Soja (1993) e Gomes 

(1996), que tendo por base a modernidade, nos permitem questionarmos o tempo 

histórico em que vivemos, assim como o embate de concepções a respeito de uma 

interpretação da realidade em voga, dada a importância de uma depreensão que verse a 

História, a Geografia e os dilemas da modernidade e pós-modernidade, e como 

propugnar questões referentes ao trabalho em meio à incerteza que marca a virada do 

século XX para as primeiras décadas do século XXI. 

 Ao sinalizarmos para a necessidade de estabelecermos uma leitura geográfica do 

trabalho, não devemos perder de vista a importância do debate em respeito às teorias e 

métodos que nos auxiliam nesta empreitada, dado que tal opção pode nos conduzir por 

caminhos distintos na perspectiva de pensar o trabalho, como advogamos até aqui, 

sendo primordial o debate sobre as teorias e métodos, devendo se enfatizar que é no 

método dialético que podemos encontrar um maior respaldo no que tange a discussão de 

uma Geografia que verse o trabalho. 
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 Essa afirmação diz respeito não apenas ao método, como também aos elementos 

que o compõem, tendo em vista a necessidade de apreender o trabalho, através de uma 

leitura crítica que verse as contradições que perpassam a empiricização da realidade, 

esta que pode se manifestar de diferentes maneiras, de acordo com as lentes que o 

sujeito se utiliza para representá-la e isso rebate no caso trabalhado nessa dissertação, 

em respeito à compreensão do trabalho por três métodos distintos, e que considerando a 

dinâmica migratória do trabalho para o agronegócio canavieiro, nos impelem a refletir 

sobre os diferentes elementos que se interpõem na leitura desse processo, de acordo com 

o método utilizado. 

 Ao passo que, temos ciência de que estamos distantes da efetiva sistematização 

de uma Geografia do Trabalho, tendo em conta os diferentes caminhos oferecidos para 

se pensar à questão do âmbito da Geografia, porém mais que pensar, é preciso 

reconhecer que o movimento e por si só, o movimento do pensamento está ligado à 

existência da matéria, pois para além de pensarmos essas questões, é preciso que 

assumamos o compromisso presente na XI Tese sobre Feuerbach, pois por mais que 

existam inúmeras visões sobre o mundo, o ponto nevrálgico se apresenta para a 

necessidade de transformá-lo, e é sob essa perspectiva que trouxemos esse debate, na 

busca de clarificar uma série de reflexões referentes às teorias, métodos, elementos do 

método que compõem a apreensão da realidade (TRIVIÑOS, 1987; MÉSZÁROS, 

2009). 

Assim, tal entendimento se expressa ao pensarmos a realidade projetada na 10
a
 

Região Administrativa de Presidente Prudente-SP, e a importância efetiva de se 

promover uma análise que possa dar respostas ao que está posto, análise essa que 

comparece ao tencionarmos o conceito de território e suas múltiplas interpretações 

associadas as mais diferentes teorias e métodos, com o intuito de buscarmos nessas 

sinalizações, caminhos que nos permitam não apenas a crítica, mas também o exercício 

da autocrítica, na possibilidade de romper com a configuração que está posta, baseada 

na dominação do trabalho pelo capital, e como a Geografia pode se inserir nesse debate, 

não sendo nosso interesse então, oferecer respostas, mas pelo oposto, apresentar ainda 

mais dúvidas e incertezas em respeito à questão, alicerçadas pelo profícuo constructo 

empreendido ao longo do desenvolvimento desta pesquisa. 
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 Essa discussão é importante, dada a sua interlocução com as metodologias a que 

utilizamos para compreendermos o fenômeno em estudo temos apreendido a 

processualidade que nos possibilita sintonizá-la no quadro de degradação e 

precarização, porque passam os trabalhadores migrantes que o fazem para as atividades 

agrícolas da cana-de-açúcar na Região Administrativa de Presidente Prudente. 

Desse modo, para a realização de tal empreitada, destacamos a realização de 

levantamento bibliográfico sobre a temática em apreço, através do acesso a livros, teses, 

artigos de revistas ou periódicos, jornais, documentos (impressos ou on-line), buscando 

assim compreender a dinâmica estrutural e conjuntural. Também temos realizado 

leituras oriundas de levantamento de dados secundários junto a órgãos, instituições, 

associações, como: o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística); MTE, 

[RAIS (Relação Anual de Informações Sociais), CAGED (Cadastro Geral de 

Empregados e Desempregados)]; CONAB (Companhia Nacional de Abastecimento); 

MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento); Ministério Público 

Estadual (MPE); Ministério Público Federal (MPF); Ministério Público do Trabalho 

(MPT); EDR/IEA; SAPCANA (Sistema de Acompanhamento da Produção Canavieira); 

UNICA (União da Agroindústria Canavieira); UDOP (União dos Produtores de 

Bioenergia), dados estes que serão mais bem apresentados ao longo do texto, em forma 

de gráficos e quadros, tendo em vista o material que pudemos extrair destes bancos de 

dados. 

Entretanto, é preciso que evidenciemos que além dos bancos de dados previstos 

no projeto inicial, também tomamos a liberdade de ampliar nossas buscar em um maior 

número de bases, sendo interessante citar os bancos de dados da OIT (Organização 

Internacional do Trabalho), FAO (Organização das Nações Unidas para Alimentação e 

Agricultura), Ministério Público do Trabalho (15
a
 Região), Observatório Digital do 

Trabalho Escravo e Observatório Digital de Saúde e Segurança do Trabalho, bem como 

os jornais O Imparcial, Folha de São Paulo e Folha Regional (Flórida Paulista-SP) que 

nos revelaram dados alarmantes no que diz respeito ao adoecimento de trabalhadores 

decorrente de atividades ligadas ao agrohidronegócio canavieiro. 

No entanto, também realizamos trabalhos de campo na área de estudo (Teodoro 

Sampaio, Mirante do Paranapanema, Sandovalina, Junqueirópolis, Flórida Paulista e 

Martinópolis-SP) e na área de estudo expandida (Irapuru, Narandiba, Tarabaí, 

Presidente Prudente, Emilianópolis, Mariápolis, exceto Pauliceia-SP) dada à 
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possibilidade de problematização, tendo em vista enxergarmos o trabalho de campo 

enquanto “laboratório por excelência do geógrafo”, que adjunto das investigações 

realizadas por meio de entrevistas semiestruturadas, nos possibilitou apreender a 

trajetória pessoal, laboral e familiar dos trabalhadores (THOMAZ JUNIOR, 2005). 

Em consideração aos trabalhos de campo, destacamos a realização de entrevistas 

semiestruturadas junto aos trabalhadores migrantes temporários, com vistas a colher 

relatos orais dos trabalhadores, bem como as suas instâncias de representação, a citar os 

STR‟s (Sindicato dos Trabalhadores Rurais), SER‟s (Sindicato dos Empregados 

Rurais), Centro de Estudos Migratórios (CEM); CPT (Comissão Pastoral da Terra), 

SPM (Serviço Pastoral do Migrante); Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra 

(MST); DataLUTA; DataCETAS,etc.,todos a nível regional, ou seja, que recobrem a 

Região Administrativa de Presidente Prudente (10
a
 R.A.), bem como aos representantes 

das prefeituras dos municípios de enfoque, como assistentes sociais, secretários de 

planejamento e desenvolvimento dos municípios enfocados. 

Dessa forma, estavam previstas no cronograma de execução da pesquisa que 

norteia essa dissertação, um total de 50 entrevistas semiestruturadas
3
, todavia foram 

realizadas mais entrevistas do que esse número inicial, fundamentadas em roteiro de 

questões norteadoras para cada um dos sujeitos e entidades a serem entrevistadas. São 

elas: as prefeituras; representantes do capital agroindustrial canavieiro na região; 

dirigentes sindicais; profissionais das unidades básicas de saúde dos municípios objeto 

da pesquisa. Com isto pudemos compreender de forma articulada os objetivos definidos, 

ou seja, o discurso da qualificação profissional, das estratégias de manipulação e 

alienação vivenciadas pelos trabalhadores migrantes temporários, o papel 

desempenhado pelos sindicatos nesse momento específico de transição tecnológica 

porque passa o agrohidronegócio canavieiro na Região Administrativa de Presidente 

Prudente (10
a 

R.A.). E ainda de enfatizar com base nesses processos recentes da 

transição tecnológica do corte manual para o corte mecanizado, os desdobramentos para 

                                                           
3
 Defendemos essa amostra de 50 entrevistas com base no que nos interessou captar junto aos 

trabalhadores migrantes envolvidos no corte manual da cana-de-açúcar, bem como às entidades a serem 

entrevistadas. Isto é, em meio às mudanças tecnológicas que estão em consecução, teremos condições de 

apreender as avaliações dos trabalhadores, no âmbito das 50 entrevistas, considerando diferentes 

situações vivenciadas pelos mesmos, tais como: tempo de trabalho no corte da cana-de-açúcar, na 

condição de migrante, bem como na mesma empresa; permanência na lida na qualidade de migrante; 

histórico ocupacional/laboral; histórico quanto a ocorrência de acidentes, afastamentos; grau de 

escolaridade; objetivos para o futuro, considerando a dedicação à formação/qualificação profissional, e a 

permanência no local de origem.      
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a saúde dos trabalhadores migrantes temporários, com as atenções para a exposição ao 

risco, aos acidentes e adoecimento a que estão expostos (Quadros 01, 02 e 03). 

Todavia, foram realizadas outras 11 entrevistas no México (Quadro 04) para 

com trabalhadores jornaleros migrantes, bem como outras 05 para com coordenadores 

de ONG‟s (Organizações Não Governamentais) que prestam ajuda aos trabalhadores e 

trabalhadoras que se deslocam dentro e fora do território mexicano (Quadro 05). 

Em respeito aos trabalhadores entrevistados, é importante destacarmos que não 

foram utilizados os nomes originais dos mesmos, sendo estabelecido à utilização de 

pseudônimos de forma a preservar a identidade dos trabalhadores e trabalhadoras 

entrevistados, porém, em respeito às demais entrevistados (prefeituras, sindicatos, etc., 

secretárias de saúde etc.), foi mantido o nome original. Em relação aos trabalhadores e 

trabalhadoras entrevistados é importante pontuarmos que no Quadro 1 (síntese), estão 

contidas informações como nome (pseudônimo), idade, escolaridade, estado civil, se 

tem ou não filhos, função exercida, local de trabalho, descrição (se reside na cidade, ou 

no caso de trabalhadores migrantes sazonais, se é agricultor na terra dos pais, ou em 

terras próprias), origem, tipo de migrante (estabelecido, sazonal, ou mobilidade do 

trabalho), local de vivência atual, destino (em caso de trabalhadores migrantes 

sazonais), data da realização da entrevista semiestruturada ou relato oral e se o trabalho 

de campo do qual faz parte a entrevista ou grupo de entrevistas, foi realizado 

individualmente ou com o coletivo de pesquisa CETAS, através da Equipe 07, de 

entrevistas do mesmo. 
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Nome 
(Pseudônimo) Idade Escolaridade 

Estado 
Civil Filhos Função 

Local de 
trabalho Descrição 

Origem/Migrante 
(tipo) Local atual Destino Data 

Campo 
Individual 
ou com o 
Coletivo 
Cetas 

Luiz Otávio 27 

Ensino 
Médio 
Completo Solteiro 

Não 
tem Tratorista 

Presidente 
Prudente-SP 

reside na 
cidade 

Presidente 
Prudente-SP-
trabalhador 
regional 

Ameliópolis-
Presidente 
Prudente Não tem 17/03/2016 

Campo 
realizado 
com o 
coletivo 
Cetas 

Deivid 19 

Ensino 
Médio 
Completo Solteiro 

Não 
tem Tratos Culturais 

Presidente 
Prudente-SP 

reside na 
cidade 

Presidente 
Prudente-SP-
trabalhador 
regional 

Ameliópolis-
Presidente 
Prudente Não tem 17/03/2016 

Campo 
realizado 
com o 
coletivo 
Cetas 

Juraci 47 

Ensino 
Fundamental 
Incompleto Casado 2 

Motorista 
Plantio 
Mecanizado 

Presidente 
Prudente-SP 

reside na 
cidade 

Presidente 
Prudente-SP-
trabalhador 
regional 

Ameliópolis-
Presidente 
Prudente Não tem 17/03/2016 

Campo 
realizado 
com o 
coletivo 
Cetas 

Helena 55 

Ensino 
Fundamental 
Incompleto Casada 2 

Cortadora de 
Cana 

Presidente 
Prudente-SP 

reside na 
cidade 

Presidente 
Prudente-SP-
trabalhador 
regional 

Floresta do Sul-
Presidente 
Prudente Não tem 17/03/2016 

Campo 
realizado 
com o 
coletivo 
Cetas 

Enderson 56 

Ensino 
Fundamental 
Incompleto Casado 3 

Motorista 
Plantio 
Mecanizado 

Presidente 
Prudente-SP 

reside na 
cidade 

Presidente 
Prudente-SP-
trabalhador 
regional 

Floresta do Sul-
Presidente 
Prudente Não tem 17/03/2016 

Campo 
realizado 
com o 
coletivo 
Cetas 

Amadeu 37 Ensino Casado 2 Apontador Presidente reside na Presidente Eneida- Não tem 14/04/2016 Campo 
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Fundamental 
Completo 

(Fiscal de 
Turma) 

Prudente-SP cidade Prudente-SP-
trabalhador 
regional 

Presidente 
Prudente 

realizado 
com o 
coletivo 
Cetas 

Percival 29 

Ensino 
Médio 
Completo Casado 

Não 
tem Mecânico 

Presidente 
Prudente-SP 

reside na 
cidade 

Minas Gerais-
migrante 
estabelecido 

Ameliópolis-
Presidente 
Prudente Não tem 14/04/2016 

Campo 
realizado 
com o 
coletivo 
Cetas 

William 51 

Ensino 
Médio 
Completo Casado 3 

Supervisor 
(Coordenador 
Agrícola) 

Presidente 
Prudente-SP 

reside na 
cidade 

Mariápolis-SP-
trabalhador 
regional Mariápolis-SP Não tem 20/05/2016 

Campo 
realizado 
com o 
coletivo 
Cetas 

Erivelton 20 

Ensino 
Fundamental 
Incompleto Solteiro 

Não 
tem Desempregado Desempregado 

agricultor 
na terra 
dos pais 

Boquim-SE-
migrante sazonal Mariápolis-SP 

Mariápolis-
SP 20/05/2016 

Campo 
realizado 
com o 
coletivo 
Cetas 

Samuel 23 

Ensino 
Fundamental 
Incompleto Solteiro 

Não 
tem 

Cortador de 
Cana 

Cortador de 
Cana 

agricultor 
na terra 
dos pais 

Paratinga-BA-
migrante sazonal Mariápolis-SP 

Mariápolis-
SP 20/05/2016 

Campo 
realizado 
com o 
coletivo 
Cetas 

Ladislau 27 

Ensino 
Médio 
Incompleto Amasiado 1 

Apontador 
(Fiscal de 
Turma) 

Presidente 
Prudente-SP 

reside na 
cidade 

Mariápolis-SP-
trabalhador 
regional Mariápolis-SP 

Mariápolis-
SP 20/05/2016 

Campo 
realizado 
com o 
coletivo 
Cetas 

Igor 34 
Ensino 
Fundamental Casado 2 

Ex-cortador 
(Desempregado) Desempregado 

agricultor 
na terra 

Coroatá-MA-
migrante Sandovalina-SP Não tem 25/08/2016 

Campo 
Individual 
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Incompleto dos pais estabelecido 

Evandro 27 

Ensino 
Médio 
Completo Solteiro 

Não 
tem 

Ex-cortador 
(Desempregado) Desempregado 

reside na 
cidade 

Codó-MA-
migrante 
estabelecido 

Mirante do 
Paranapanema-
SP Não tem 20/09/2016 

Campo 
Individual 

Wellington 32 

Ensino 
Médio 
Completo Casado 2 

Ex-tratorista 
(Desempregado) Desempregado 

reside na 
cidade 

Bom Jesus da 
Lapa-BA-migrante 
estabelecido 

Teodoro 
Sampaio-SP Não tem 29/09/2016 

Campo 
Individual 

Lauro 33 

Ensino 
Fundamental 
Incompleto Divorciado 3 

Cortador de 
Cana 

Flórida 
Paulista-SP 

reside na 
cidade 

Piauí-migrante 
estabelecido 

Flórida 
Paulista-SP Não tem 12/11/2016 

Campo 
Individual 

Agenor 28 

Ensino 
Médio 
Completo Solteiro 

Não 
tem 

Operador de 
Colhedeira 

Junqueirópolis-
SP 

reside na 
cidade 

Junqueirópolis-
SP-trabalhador 
regional 

Junqueirópolis-
SP Não tem 17/11/2016 

Campo 
Individual 

Rélisson 31 

Ensino 
Fundamental 
Completo Amasiado 1 

Ex-cortador 
(atual: diarista 
batata doce) 

Presidente 
Prudente-SP 

reside na 
cidade 

Bom Jesus da 
Lapa-BA-migrante 
estabelecido 

Emilianópolis-
SP Não tem 04/12/2016 

Campo 
Individual 

Éber 30 

Ensino 
Fundamental 
Incompleto Casado 2 

Ex-cortador 
(atual: diarista 
batata doce) 

Presidente 
Prudente-SP 

reside na 
cidade 

Paratinga-BA-
migrante 
estabelecido 

Emilianópolis-
SP Não tem 04/12/2016 

Campo 
Individual 

Luís Fernando 35 

Ensino 
Fundamental 
Incompleto Casado 

Não 
tem 

Ex-cortador 
(atual: frentista) 

Presidente 
Prudente-SP 

reside na 
cidade 

Araripe-CE-
migrante 
estabelecido 

Emilianópolis-
SP Não tem 04/12/2016 

Campo 
Individual 

Luiz  31 

Ensino 
Médio 
Completo Solteiro 

Não 
tem 

Ex-engatador 
(desempregado) Desempregado 

agricultor 
na terra 
dos pais 

Montezuma-MG-
migrante sazonal 

Montezuma-
MG (2016: 
Martinópolis-
SP) Não tem 21/01/2017 

Campo 
Individual 

Richard 24 

Ensino 
Médio 
Completo Solteiro 

Não 
tem 

Ex-guarda 
(atual: 
tratorista) 

Ribeirão do Sul-
SP 

agricultor 
na terra 
dos pais 

Montezuma-MG-
migrante sazonal 

Ribeirão do Sul-
SP(2016: 
Martinópolis-
SP) 

Martinópolis-
SP/Ribeirão 
do Sul-SP 21/01/2017 

Campo 
Individual 
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Jair 42 

Ensino 
Fundamental 
Completo Solteiro 

Não 
tem 

Ex-cortador 
(auxílio-doença) Auxílio-doença 

reside na 
cidade 

Mirante do 
Paranapanema-
trabalhador 
regional 

Mirante do 
Paranapanema-
SP Não tem 20/06/2017 

Campo 
Individual 

Moacir 45 

Ensino 
Médio 
Completo Casado 2 Mecânico 

Mirante do 
Paranapanema-
SP 

reside na 
cidade 

Viçosa-AL-
migrante 
estabelecido 

Mirante do 
Paranapanema-
SP Não tem 20/06/2017 

Campo 
Individual 

Otávio 40 

Ensino 
Médio 
Completo Casado 3 Mecânico 

Mirante do 
Paranapanema-
SP 

reside na 
cidade 

Teodoro 
Sampaio-SP-
trabalhador 
regional 

Mirante do 
Paranapanema-
SP Não tem 20/06/2017 

Campo 
Individual 

Gérson 43 

Ensino 
Fundamental 
Completo Casado 1 Auxíliar Agrícola 

Junqueirópolis-
SP 

reside na 
cidade 

Pacaembu-SP-
trabalhador 
regional 

Junqueirópolis-
SP Não tem 21/06/2017 

Campo 
Individual 

Teobaldo 64 

Ensino 
Fundamental 
Incompleto Casado 5 Líder de turma 

Junqueirópolis-
SP 

reside na 
cidade 

Monte Castelo-
SP-trabalhador 
regional 

Junqueirópolis-
SP Não tem 21/06/2017 

Campo 
Individual 

Alaor 42 

Ensino 
Fundamental 
Completo Casado 4 

Operador de 
Colhedeira Sandovalina-SP 

reside na 
cidade 

Tarabaí-SP-
trabalhador 
regional Tarabaí-SP Não tem 25/06/2017 

Campo 
Individual 

Patrick 39 

Ensino 
Fundamental 
Incompleto Casado 1 

Ex-cortador 
(atual: limpeza 
pública) Sandovalina-SP 

reside na 
cidade 

Tarabaí-SP-
trabalhador 
regional Tarabaí-SP Não tem 25/06/2017 

Campo 
Individual 

Tales 37 

Ensino 
Fundamental 
Incompleto Casado 2 

Ex-cortador 
(atual: pedreiro) 

Flórida 
Paulista-SP 

reside na 
cidade 

Botumirim-MG-
mobilidade do 
trabalho 

Flórida 
Paulista-SP 

Flórida 
Paulista-SP 28/06/2017 

Campo 
Individual 

Euclídes 45 

Ensino 
Fundamental 
Incompleto Desquitado 

Não 
tem 

Ex-cortador 
(atual: ajudante 
de pedreiro) 

Flórida 
Paulista-SP 

reside na 
cidade 

Botumirim-MG-
mobilidade do 
trabalho 

Flórida 
Paulista-SP 

Flórida 
Paulista-SP 28/06/2017 

Campo 
Individual 

Matias 38 
Ensino 
Médio Solteiro 2 

Ex-cortador 
(atual: 

Flórida 
Paulista-SP 

reside na 
cidade 

Vitória da 
Conquista-BA-

Flórida 
Paulista-SP 

Flórida 
Paulista-SP 28/06/2017 

Campo 
Individual 
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Completo tratorista) migrante 
estabelecido 

Leomar 36 

Ensino 
Médio 
Completo Casado 1 

Auxíliar de 
Fermentação 

Flórida 
Paulista-SP 

reside na 
cidade 

Flórida Paulista-
SP-trabalhador 
regional 

Flórida 
Paulista-SP 

Flórida 
Paulista-SP 28/06/2017 

Campo 
Individual 

Valdomiro 40 

Ensino 
Fundamental 
Completo Amasiado 2 Tratorista 

Junqueirópolis-
SP 

reside na 
cidade 

Irapuru-SP-
trabalhador 
regional Irapuru-SP Não tem 29/09/2017 

Campo 
Individual 

Roger 24 

Ensino 
Fundamental 
Completo Solteiro 

Não 
tem 

Auxíliar de 
Tratorista 

Junqueirópolis-
SP 

reside na 
cidade 

Irapuru-SP-
trabalhador 
regional Irapuru-SP Não tem 29/09/2017 

Campo 
Individual 

Samir 38 

Ensino 
Médio 
Completo Solteiro 

Não 
tem 

Logística 
(dentro da 
usina) 

Junqueirópolis-
SP 

reside na 
cidade 

Irapuru-SP-
trabalhador 
regional Irapuru-SP Não tem 29/09/2017 

Campo 
Individual 

Jean 40 

Ensino 
Fundamental 
Incompleto Casado 2 

Motorista de 
Transbordo 

Teodoro 
Sampaio-SP 

reside na 
cidade 

Teodoro 
Sampaio-SP-
trabalhador 
regional 

Teodoro 
Sampaio-SP Não tem 13/07/2017 

Campo 
Individual 

Mirosmar 52 

Ensino 
Fundamental 
Completo Casado 3 Fatorista 

Teodoro 
Sampaio-SP 

reside na 
cidade 

Teodoro 
Sampaio-SP-
trabalhador 
regional 

Teodoro 
Sampaio-SP Não tem 13/07/2017 

Campo 
Individual 

Fabiana 35 

Ensino 
Médio 
Completo Solteira 1 Tratorista Narandiba-SP 

reside na 
cidade 

Narandiba-
trabalhadora 
regional Narandiba-SP Não tem 21/07/2017 

Campo 
Individual 

Tobias 36 

Ensino 
Fundamental 
Completo Amasiado 3 

Motorista de 
Ônibus Narandiba-SP 

reside na 
cidade 

Narandiba-
trabalhador 
regional Narandiba-SP Não tem 21/07/2017 

Campo 
Individual 

Eurípedes 37 

Ensino 
Fundamental 
Completo Amasiado 1 

Operador de 
Moenda Sandovalina-SP 

reside na 
cidade 

Francisco Badaró-
MG-migrante 
estabelecido Narandiba-SP Não tem 21/07/2017 

Campo 
Individual 
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Samanta 56 

Ensino 
Fundamental 
Incompleto Divorciada 

Não 
tem 

Ex-cortadora 
(aposentada por 
invalidez) Aposentada 

reside na 
cidade 

Emilianópolis-SP-
trabalhadora 
regional 

Emilianópolis-
SP Não tem 22/07/2017 

Campo 
Individual 

Ribamar 57 

Ensino 
Fundamental 
Incompleto Casado 

Não 
tem 

Cortador de 
Cana 

Presidente 
Prudente-SP 

reside na 
cidade 

Emilianópolis-SP-
trabalhador 
regional 

Emilianópolis-
SP Não tem 22/07/2017 

Campo 
Individual 

Vanessa 45 

Ensino 
Fundamental 
Completo Divorciada 4 

Ex-cortadora 
(auxílio-doença) Auxílio-doença 

reside na 
cidade 

Emilianópolis-SP-
trabalhadora 
regional 

Emilianópolis-
SP Não tem 23/07/2017 

Campo 
Individual 

Francisca 44 

Ensino 
Fundamental 
Incompleto Amasiada 2 

Ex-cortadora 
(auxílio-doença) Auxílio-doença 

reside na 
cidade 

Emilianópolis-SP-
trabalhadora 
regional 

Emilianópolis-
SP Não tem 30/07/2017 

Campo 
Individual 

Eduardo 36 

Ensino 
Médio 
Completo Casado 1 

Ex-cortador 
(atual: fiscal de 
turma) 

Presidente 
Prudente-SP 

reside na 
cidade 

Érico Cardoso-BA-
migrante 
estabelecido 

Emilianópolis-
SP Não tem 13/08/2017 

Campo 
Individual 

Joaquim 51 

Ensino 
Médio 
Completo Casado 2 

Operador de 
Carregadeira 

Junqueirópolis-
SP 

reside na 
cidade 

Presidente 
Venceslau-SP-
trabalhador 
regional 

Junqueirópolis-
SP Não tem 16/08/2017 

Campo 
Individual 

Danilo 33 

Ensino 
Médio 
Completo Amasiado 3 Tratorista 

Junqueirópolis-
SP 

reside na 
cidade 

Mairiporã-SP-
trabalhador 
regional 

Junqueirópolis-
SP Não tem 16/08/2017 

Campo 
Individual 

Emanuel 47 

Ensino 
Fundamental 
Incompleto Casado 2 

Motorista de 
Transbordo 

Junqueirópolis-
SP 

reside na 
cidade 

Junqueirópolis-
SP-trabalhador 
regional 

Junqueirópolis-
SP Não tem 16/08/2017 

Campo 
Individual 

Breno 48 

Ensino 
Médio 
Completo Casado 2 

Operador de 
Máquinas 4 
(líder) 

Junqueirópolis-
SP 

reside na 
cidade 

Adamantina-SP-
trabalhador 
regional 

Junqueirópolis-
SP Não tem 16/08/2017 

Campo 
Individual 

Vanderlei 46 

Ensino 
Fundamental 
Completo Casado 2 

Operador de 
Máquinas 2 

Junqueirópolis-
SP 

reside na 
cidade 

Flórida Paulista-
SP-trabalhador 
regional 

Junqueirópolis-
SP Não tem 16/08/2017 

Campo 
Individual 
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Jeferson 40 

Ensino 
Médio 
Completo Casado 3 Mecânico 

Junqueirópolis-
SP 

reside na 
cidade 

Junqueirópolis-
SP-trabalhador 
regional 

Junqueirópolis-
SP Não tem 16/08/2017 

Campo 
Individual 

Gilmar 49 

Ensino 
Fundamental 
Completo Casado 1 Auxíliar Agrícola 

Junqueirópolis-
SP 

reside na 
cidade 

Junqueirópolis-
SP-trabalhador 
regional 

Junqueirópolis-
SP Não tem 16/08/2017 

Campo 
Individual 

Félix 35 

Ensino 
Médio 
Completo Casado 3 

Motorista de 
Transbordo 

Presidente 
Prudente-SP 

reside na 
cidade 

Presidente 
Bernardes-SP-
trabalhador 
regional 

Emilianópolis-
SP Não tem 19/08/2017 

Campo 
Individual 

César 58 

Ensino 
Fundamental 
Incompleto Casado 2 

Cortador de 
Cana Adamantina-SP 

reside na 
cidade 

Adamantina-SP-
trabalhador 
regional Adamantina-SP Não tem 29/08/2017 

Campo 
realizado 
com o 
coletivo 
Cetas 

Denilson 56 

Ensino 
Fundamental 
Incompleto Casado 3 

Cortador de 
Cana Adamantina-SP 

reside na 
cidade 

Adamantina-SP-
trabalhador 
regional Adamantina-SP Não tem 29/08/2017 

Campo 
realizado 
com o 
coletivo 
Cetas 

Quadro 01- Relação dos trabalhadores entrevistados 

Fonte: Pesquisa de Campo (2016-2018). Organização: Fredi dos Santos Bento. 
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Quadro 02- Outros entrevistados 

Fonte: Pesquisa de Campo (2016-2018) Organização: Fredi dos Santos Bento. 

Nome Órgão Função Data 

Marcos Torturello CATI Junqueirópolis-SP Engenheiro agrônomo 16/02/2017 

Roseli Carlos de Melo STR Flórida Paulista-SP Presidente 23/02/2017 

Paulo Frederico Trintino CATI Mirante do Paranapanema-SP Técnico 20/06/2017 

José Hilário STR Mirante do Paranapanema-SP Presidente 20/06/2017 

Regiane Vágula Assistência Social Martinópolis-SP (abrigo) Assistente social 21/06/2017 

Luciana Assistência Social Junqueirópolis-SP (CRAS) Assistente social 23/06/2017 

Roseli Carlos de Melo STR Flórida Paulista-SP Presidente 28/06/2017 

Marilda Secretaria da Saúde Flórida Paulista-SP(Centro 2) Enfermeira 28/06/2017 

Sérgio Secretaria da Saúde Flórida Paulista-SP (Centro 2) Agente 28/06/2017 

Érica de Jesus Conselho Tutelar Flórida Paulista-SP Agente 28/06/2017 

Priscila Assistência Social Fórum Flórida Paulista-SP Assistente social 28/06/2017 

Irene Vigilância Sanitária Flórida Paulista-SP (Centro 2) Vigilância (responsável) 29/06/2017 

Dayane Assistência Social Flórida Paulista-SP (CRAS) Psicóloga 29/06/2017 

Graziane Assistência Social- Teodoro Sampaio-SP (CREAS) Coordenadora 14/07/2017 

Kátia Vigilância Sanitária Teodoro Sampaio-SP Enfermeira 14/07/2017 

João Altino Cremonesi STR Presidente Prudente-SP Presidente 18/07/2017 

Marcelino Sotocorno STR Regente Feijó e Martinópolis-SP Presidente 15/08/2017 

Miguel Claudio Batista STR Junqueirópolis-SP Presidente 16/08/2017 

Sofia Rodrigues dos Santos Sindicato Rural Patronal Junqueirópolis-SP Auxíliar de Escritório 16/08/2017 

Elza (-) Indaiá do Aguapeí (Flórida Paulista-SP) Ex-agenciadora de trabalhadores 29/08/2017 
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Quadro 03- Trabalhadores migrantes entrevistados  

Fonte: Pesquisa de Campo (2016-2018). Organização: Fredi dos Santos Bento. 
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Quadro 04- Trabalhadores jornaleros migrantes entrevistados no México 

Fonte: Pesquisa de Campo (2018). Organização: Fredi dos Santos Bento. 

 

 

 

 

 

Nombre (Seudónimo) Edad Escolaridad Estado Civil Hijos Función laboral Lugar de trabajo Descripción Origen/Migrante (tipo) Fecha

Lara 27 Primária incompleta Casada 4 jornalera agrícola Tuxtepec (Oaxaca) reside en la ciudad Coatecas Altas (Oaxaca) jornalero agrícola 06/07/2018

Aníbal 65 Primária incompleta Casado 6 jornalero agrícola Culiácan (Sinaloa) reside en poblado Chiepetepec-Tlapa de Comonfort (Guerrero)-jornalero agrícola 10/07/2018

Hidalgo 28 Primária completa Casado 2 jornalero agrícola/comerciante Tenextepango/Culiácan (Morelos/ Sinaloa) reside en poblado Chiepetepec-Tlapa de Comonfort (Guerrero)-jornalero agrícola 10/07/2018

Dolores 37 Analfabeta Casada 4 jornalera agrícola Tenextepango/Culiácan (Morelos/ Sinaloa) reside en poblado Chiepetepec-Tlapa de Comonfort (Guerrero)-jornalero agrícola 10/07/2018

Juan 75 Primária incompleta Casado 7 jornalero agrícola Hermosillo (Sonora) reside en la ciudad Cochoapa el Grande (Guerrero)-jornalero agrícola 11/07/2018

Juárez 64 Analfabeto Unión libre 8 jornalero agrícola Culiácan (Sinaloa) reside en la ciudad Cochoapa el Grande (Guerrero)-jornalero agrícola 11/07/2018

Carlos 45 Primária incompleta Casado 2 jornalero agrícola Hermosillo (Sonora) reside en la ciudad Cochoapa el Grande (Guerrero)-jornalero agrícola 11/07/2018

Rosalva 31 Primária completa Casada 2 jornalera agrícola Culiácan (Sinaloa) reside en poblado Oxinapa-Tlapa de Comonfort (Guerrero)-jornalero agrícola 12/07/2018

Maria 28 Primária completa Casada 1 jornalera agrícola Hermosillo (Sonora) reside en poblado Oxinapa-Tlapa de Comonfort (Guerrero)-jornalero agrícola 12/07/2018

Jorge 33 Primária completa Casado 4 jornalero agrícola Culiácan (Sinaloa)/Ontário (Canadá) reside en poblado Oxinapa-Tlapa de Comonfort (Guerrero)-jornalero agrícola 12/07/2018

Carmén 39 Primária incompleta Unión libre 3 jornalera agrícola Pesqueira/San Miguel de Horcasitas (Sonora)reside en poblado Tenejapa (Chiapas)-jornalero agrícola 17/07/2018
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Quadro 05- Coordenadores de ONG’s entrevistados no México 

Fonte: Pesquisa de Campo (2018). Organização: Fredi dos Santos Bento. 

Nombre Órgano Función Fecha

Margarita Nemecio Red de Jornaleros Agrícolas Coordinador 02/07/2018

Fátima ONG Caminos de Oaxaca Coordinador 05/07/2018

Vilma ONG Caminos de Oaxaca Coordinador 05/07/2018

Natasha Hernandez ONG VocesmesoamericanasCoordinador 17/07/2018

Miguel Angel ONG VocesmesoamericanasCoordinador 17/07/2018
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Nesse sentido, para clarearmos os objetivos propostos é imprescindível destacar os roteiros 

norteadores das entrevistas que foram realizados junto aos trabalhadores migrantes temporários: 1) 

Nome e idade? 2) Escolaridade? 3) Estado civil? Tem filhos? Quantos? 4) Qual a origem e ofício 

dos pais? 5) Por que do migrar? 6) De onde vêm.7) Qual o(s) objetivo(s) ao migrar. 8) Haveria 

alternativas que não a migração? 9) No caso de não ter migrado por causa do trabalho, que outras 

justificativas se dariam para a realização deste deslocamento? 10) Caso tenha migrado para outras 

regiões, conte-nos sobre a experiência, diferenças e semelhanças entre a situação atual e as 

demais? 11) Qual período vocês costumam se deslocar, tanto para as regiões de destino, como 

para as regiões de origem? 12) Gostaria que nos relatasse como se dão as oportunidades de 

trabalho em seus locais de origem? 13) Como é a sua jornada de trabalho? 14) Como são 

realizados os acertos e pagamentos, há atrasos? 15) E as relações com outros trabalhadores, 

principalmente os regionais (trabalhadores paulistas) como se dão? 16) Sofre alguma pressão para 

cortar mais cana? 17) Você sabe, mais ou menos, quantas toneladas de cana, você corta por dia? 

18) Já cortou cana em seus locais de origem? 19) Como avalia o trabalho nos canaviais? 20) Fale 

um pouco da importância do contato com outros trabalhadores migrantes e como se dão estas 

relações? 21) A empresa fornece/forneceu todos os instrumentos de trabalho e EPI‟s? 22) Se 

tivesse melhores condições de trabalho no local de origem, você migraria assim mesmo? 23) Você 

já ouviu falar sobre a mecanização do corte da cana, o que você pensa a respeito? 24) Já se afastou 

por motivos de saúde? 25) Com relação aos custos da viagem e acomodações no local de destino 

(trabalho), a empresa contratante auxilia nas despesas ? 26) Os sindicatos, a população, a igreja, o 

município (assistência social) lhes dão alguma ajuda? Se sim, de que forma? 

Com relação às entrevistas demos  atenção aos pressupostos estabelecidos por Colognese e 

Melo (1998), dado que ao entrevistarmos, o fazemos por pressupormos que o entrevistado detenha 

informações que direta ou indiretamente possam nos ajudar em nossos questionamentos. Por isso, 

nos utilizamos de entrevistas semiestruturadas, dado o potencial destas últimas enquanto uma 

conversa com finalidade, unindo questões abertas e fechadas, num diálogo sem amarras presentes 

caso nos utilizássemos de um questionário fechado, como argumentam Minayo (2005) e Santos et 

al. (2014). 

É interessante esclarecermos que todos os trechos de entrevistas citados ao longo dessa 

dissertação contém as seguintes codificações E= entrevistado e P=pesquisador,  modo pelo qual 

omitimos assim os reais nomes dos trabalhadores e trabalhadoras entrevistados ao longo de nossa 

pesquisa. 
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Todavia, também demos ênfase à metodologia da história de vida e dos depoimentos orais, 

enquanto instrumentos de análise do real, sendo a compreensão da história de vida, uma forma de 

compreender um conjunto de eventos que fundamentam a vida de uma pessoa, e os relatos orais 

enquanto possibilidade de compreender eventos específicos relatados pelos trabalhadores (BORN, 

2001). 

 Com relação às informações obtidas a partir das entrevistas, procederemos à transcrição, 

com vistas a privilegiar o entendimento das narrativas. No entanto, em relação ao diálogo junto 

aos trabalhadores, faz-se mister a produção de representações a partir do exposto pelos mesmos 

(entrevistas, conversas, relatos orais), análise da trajetórias territoriais do trabalho, e os laços 

interpessoais que ligam os trabalhadores. 

 Em respeito a representação das trajetórias territoriais do trabalho, destacamos a utilização 

do ATLAS.ti (ATLAS=Archivfuer Technik, Lebenswelt und Alltagssprache, ou Arquivo para 

Linguagem em Tecnologia, do Mundo da Vida e do Cotidiano) e ti (interpretação de texto),  

desenvolvido pela Universidade de Berlim, sendo criado para a utilização em pesquisas 

qualitativas como suporte para a interpretação de textos, bem como para pesquisa qualitativa 

social e linguística ( POCRIFKA; CARVALHO, 2014; ARIZA, et.al, 2015a). 

 Ao fazermos uso deste software, enfatizamos que a mesma se fez a partir da versão 6.2 do 

mesmo, sob licença para estudantes (student licence), ou seja, uma versão gratuita, mas que não 

possui todos os recursos de versões mais atuais do software supracitado. 

 Esse programa segue a Grounded Theory-Teoria Fundamentada (GT), que objetiva a 

compreensão de um fenômeno social a partir de várias categorias em nível ampliado de 

abstrações, permitindo assim a construção de uma teoria, desse modo o programa apresenta uma 

série de recursos como: Unidade Hermenêutica, Documentos Primários, Codificação, Códigos, 

entre outros, possibilitando assim a análise das entrevistas semiestruturadas, dos relatos orais, 

fotografias e outros documentos realizados ou tirados ao longo do desenvolvimento da pesquisa 

(ARIZA, et.al, 2015a). 

 Através dos códigos, o programa nos permitiu a realização de um tratamento específico 

das entrevistas realizadas, de modo a produzir conexões através das narrativas dos sujeitos 

entrevistados, de modo a ser mais um meio que temos encontrado não de dar voz aos sujeitos, pois 

enquanto tais, eles já são portadores de uma voz, mas de potenciar aquilo que os mesmos querem 

dizer, bem como o não dito (indizível). 

 Entretanto, não tivemos o interesse na realização de um exercício muito comum aos 

usuários do programa, que é o da Análise Textual Discursiva (ATD), de um viés fenomenológico-

hermenêutico, dado que tenhamos nos distanciado de tal análise, pois ao invés de códigos gerados 
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a posteriori, partimos de conceitos e categorias refletidos a priori, nos beneficiando apenas dos 

caminhos (movimento das relações que permeiam o trabalho) e que aqui estamos qualificando 

enquanto trajetórias territoriais do trabalho (TTT). 

Nesse aspecto é importante considerarmos que o software em si, possui princípios que 

divergem da ATD, mas que não deixam de permitir a criatividade do usuário para dar uma 

utilização diferente ao mesmo, dado que este trabalhe através de alguns princípios norteadores à 

exemplo da visualização, integração, serendipty e exploração
4
 (POCRIFKA; CARVALHO, 

2014). 

É importante destacarmos, que também utilizamos o software no que tange a análise de 

fotos na pesquisa qualitativa, tendo em vista que a fotografia também nos permite a compreensão 

de um fenômeno e/ou processo social, considerando assim uma série de representações presentes 

nas trajetórias de trabalho dos trabalhadores entrevistados, como pudemos apreender nos trabalhos 

de campo realizados (MENDONÇA; MELO; PADILHA, 2011) (Figura 01). 

 

Figura 01-Trechos das entrevistas no software ATLAS.ti 

Fonte: Pesquisa de Campo (2016-2018). Organização: Fredi dos Santos Bento. 

Outro recurso interessante possibilitado pelo software diz respeito à contagem de palavras 

que permite que se trabalhe com a análise textual através da tabulação das palavras contidas nos 

                                                           
4
 Em respeito aos princípios é preciso entendermos que a visualização diz respeito ao uso de ferramentas adequadas 

para gerir a complexidade dos dados, a integração, reúne todos os dados e interpretações relevantes em um único 

projeto: a unidade hermenêutica, o serendipty  permite as descobertas-relações ao acaso, propiciando a produção de 

relações não visualizadas inicialmente pelo pesquisador e a exploração que diz respeito ao percurso de interpretação 

dos dados, códigos e notas (POCRIFKA; CARVALHO, 2014). 
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documentos em ordem alfabética, apresentando ainda o número de frequência das mesmas e que 

nos possibilitaram a compreensão das palavras que mais apareciam durante as entrevistas 

semiestruturadas e relatos orais dos trabalhadores e trabalhadoras migrantes (POCRIFKA; 

CARVALHO; VOSGERAU, 2011) (Figura 02). 

 

 

Figura 02- Principais palavras e codificações apresentadas ao longo da pesquisa 

Fonte: Pesquisa de campo (2016-2018). Organização: Fredi dos Santos Bento. 

Ademais, também nos utilizamos de questionários nórdicos de sintomas osteomusculares, 

tendo em conta o amplo número de trabalhadores adoecidos que tivemos oportunidade de 

conhecer e entrevistar ao longo da pesquisa, sendo que uma das perguntas de nosso roteiro 

relacionada ao adoecimento ou a ocorrência de incomodações ocupacionais ao longo da jornada 

de trabalho, nos permite a aplicação do mesmo. 

Nesse ínterim, realizamos 12 (n=12) questionários, que comparecem através de gráficos no 

capítulo 2 desta dissertação, tendo em vista o quadro de descarte, adoecimento e risco aos quais 

estão expostos esses trabalhadores do setor agroindustrial canavieiro nos municípios de enfoque 
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de nossa pesquisa, valendo lembrar que o número não foi pré-estabelecido e diz respeito apenas ao 

total de trabalhadores e trabalhadoras que demonstraram sentir algum tipo de incomodação 

proveniente do trabalho ou que já se encontravam adoecidos no momento da entrevista. 

O Nordic Musculoskeletal Questionnaire (NMQ) 
5
 permite o trabalho com os relatos de 

sintomas osteomusculares, não se produzindo assim, um diagnóstico clínico dos trabalhadores que 

aceitaram participar dos mesmos, mas apenas para a identificação de distúrbios osteomusculares, 

sendo importante considerar que trabalhadores que apresentem sintomas se prontifiquem a 

participar com maior facilidade que aqueles que não o tenham. No entanto, em nosso caso, muitos 

dos trabalhadores mesmo sem sintomas recentes, aceitaram a participação no mesmo (PINHEIRO, 

2002). 

A perspectiva de nos utilizarmos deste procedimento metodológico também diz respeito a 

nosso interesse de acompanharmos as síndromes mais comuns aos trabalhadores em seu dia-a-dia 

de trabalho, tendo em vista a perda da ergonomia
6
 por parte dos trabalhadores, manifestada em 

males relacionados, por exemplo, as L.E.R. (Lesões por Esforços Repetitivos) e D.O.R.T. 

(Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho) 
7
, sendo importante asseverar que o 

critério de escolha que supracitamos acima, poder ser responsável por vieses decorrentes de auto 

seleção, dado que sujeitos que apresentassem sintomas no momento da entrevista, estivessem mais 

dispostos a participar que aqueles que não apresentaram (PINHEIRO; TRÓCCOLI; 

CARVALHO, 2002). 

Entretanto, em respeito as entrevistas e relatos orais colhidos faz se mister pontuarmos a 

utilização de outro procedimento metodológico que é o da etnografia 

virtual/netnografia/webnografia/ciberantropologia
8
, dada esta ter sido uma aposta realizada desde 

o início do mestrado acadêmico tendo em consideração a manutenção do contato com alguns 

trabalhadores desde o período de nossa graduação, sendo importante pontuarmos as dificuldades 

                                                           
5
 O trabalhador deve indicar a ocorrência de dores, formigamentos ou dormência nas partes do corpo supracitadas no 

questionário nos últimos 12 meses, bem como se em caso de dores, as mesmas o impediram de realizar atividades de 

seu cotidiano (trabalho, lazer , domésticas) no mesmo período, bem como se procuraram algum profissional da área 

da saúde (médico ortopedista, fisioterapeutas) nos últimos 12 meses, bem como se sentiram alguma incomodação nos 

últimos sete dias antes da realização da pesquisa (CALIXTO et.al, 2015). 
6
 Santos et.al (2015) chamam a atenção para o fato de a ergonomia ser indicada para tratar os problemas 

retrospectivos: histórico dos custos de doenças ligadas ao trabalho, inadequação dos postos de trabalho ou do 

ambiente, ineficiência e pouca qualidade dos processos de produção; problemas prospectivos: relacionados as 

inovações nos equipamentos, produtos, processos e métodos e problemas emergentes: ligados a prevenção de 

acidentes e doenças do trabalho. 
7
Vendrame (2013) destaca que LER e DORT são um conjunto de síndromes relacionados à superutilização das 

estruturas anatômicas do sistema osteomuscular, relacionados à falta de recuperação, caracterizada por vários 

sintomas concomitantes ou não, tais como dor, fadiga etc.. 
8
 Em consideração a essas nomenclaturas Fragoso;Recuero;Amaral (2011) destacam  que netnografia diz respeito ao 

neologismo criado no final dos anos 90 (net+etnografia) para demarcar  as adaptações do método etnográfico em 

relação à coleta e análise de dados. Etnografia digital (virtual) está relacionada à criação de narrativas audiovisuais 

colaborativas em uma linguagem que sirva de material de estudo que possa atingir também o público extra 

acadêmico. Webnografia diz respeito a pesquisa aplicada de marketing na internet e Ciberantropologia baseia nos 

conceitos de antropologia ciborgue de Donna Haraway. 
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do „estar lá‟ e „escrever aqui‟ como assevera Geertz (1989), e que neste texto estamos chamando a 

atenção para o fato de termos podido continuar a acompanhar as trajetórias laboral e de vida dos 

trabalhadores. 

Hine (2000) em respeito as pesquisas realizadas no mundo virtual opta pela terminologia 

etnografia virtual, tendo inclusive publicado livro de mesmo nome em 2000, propondo que a 

internet possa ser entendida através de dois vieses, sendo eles cultura e artefato cultural e Fragoso; 

Recuero; Amaral (2011) chamam a atenção para dois tipos de pesquisadores que se utilizam desse 

procedimento metodológico, a citar o pesquisador observador (lurker), que apenas informa aos 

participantes sobre a realização de sua pesquisa, sem manifestar-se dentro do grupo e o 

pesquisador que está inserido ou tem ligações próximas com o objeto de estudo que é o nosso 

caso, chamados de (insiders). 

Kozinets (2002) define a netnografia enquanto uma nova metodologia de pesquisa 

qualitativa que possibilita a utilização de técnicas de pesquisa etnográficas através de 

comunicações realizadas através da internet, sendo importante considerar também que a  

netnografia possui de acordo com o mesmo autor, três aspectos de abordagem, sendo eles: o 

entrée do pesquisador na comunidade ou cultura online; a obtenção e análise dos dados e as 

questões éticas da pesquisa online, tendo em vista que os limites entre quais dados os informantes 

permitem a disponibilização para o pesquisador são mais dificilmente demarcados. 

Santos; Gomes (2013) destacam que a etnografia virtual ou netnografia apresentam 

algumas facilidades como a possibilidade de se aprofundar o conhecimento sobre o grupo através 

do ambiente virtual, impedindo mudanças de comportamento, a facilidade de se prescindir da 

transcrição, pois as conversas já são registradas por meio de textos. 

Mercado (2012) enfatiza que o método etnográfico consiste na vivência prolongada num 

lugar, onde o pesquisador compartilharia a vida de uma comunidade ou grupo social, destacando 

que no ambiente virtual ocorrem interações entre pessoas que entram e saem desses ambientes, 

sendo importante que o pesquisador se apresente enquanto membro do grupo de discussão, sendo 

um dos principais veículos para coleta de dados, a realização de entrevistas online, onde os 

indivíduos são levados a interagir uns com os outros, trocando histórias e experiências entre si. 

Noveli (2010) chama a atenção para o fato de que os mundos online e off-line, não são 

mundos separados, mas sim um continuum da mesma realidade e o pesquisador precisa 

desenvolver técnicas que o possibilitem apreender e realizar a leitura da mesma, sendo a principal 

diferença que a netnografia parte da observação do discurso textual online e a identidade dos 

sujeitos entrevistados é duvidosa, não havendo um contato face a face, problema este que não é o 

nosso caso tendo em vista que realizamos conversas e entrevistas com trabalhadores que 
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conhecemos na Região Administrativa de Presidente Prudente e que no momento da entrevista 

online estavam percorrendo outras partes do território brasileiro ou em seus municípios de origem. 

Para o mesmo autor  citado acima, há uma série de vantagens associadas a netnografia, 

incluindo o fato de a mesma não ser um método obstrutivo e que toma menos tempo, menos 

esforço e menos custo em relação a outros métodos, sendo também mais fácil a possibilidade de 

validação dos dados que pode vir anexa permitindo a liberação dos dados apresentados, porém há 

uma série de dificuldades e desvantagens que incluem processos primordiais durante a realização 

de uma entrevista, como por exemplo a não possibilidade de observar a linguagem corporal dos 

entrevistados, o foco em dados textuais e a falta de confiança nos dados obtidos e esse é o motivo 

que asseveramos que tal procedimento metodológico foi utilizado apenas em dois de trabalhadores 

que pudemos acompanhar suas trajetórias nos últimos anos. 

Kozinets (1998) destaca que a netnografia pode ser utilizada de três maneiras, a citar: 

enquanto metodologia para estudar ciberculturas e comunidades virtuais puras, como metodologia 

para estudar ciberculturas e comunidades virtuais derivadas e como ferramenta exploratória para 

estudar diversos assuntos, sendo essa terceira forma de utilização a que estamos lançando mão 

neste texto. 

Em nosso caso, através da sociabilidade travada com trabalhadores migrantes nos locais de 

destino dos mesmos, permitiu a nossa inserção em um dos grupos de conversa dos trabalhadores 

migrantes temporários numa rede social, cujo nome é „Canção Nova M1L GR4U‟
9
,  nome este 

que chama a atenção pela provável relação com o canal televisivo católico, mas os temas e 

debates estabelecidos pelo grupo em si, não tem relação alguma com a temática religiosa, sendo 

verificado que o mesmo trata-se de um espaço de desabafo e lazer dos trabalhadores e 

trabalhadoras que contam fatos a respeito de suas vidas pessoais, bem como empregos e 

atividades que estejam realizado. Neste grupo participam um total de trinta e quatro trabalhadores, 

possuindo três administradores, sendo um deles um dos trabalhadores que mantivemos contato na 

expectativa de poder acompanhar sua trajetória (Figura 03). 

                                                           
9
 O grupo em si encontra-se na rede social Facebook, que trata-se de uma mídia e rede social lançada em 04 de 

fevereiro de 2004 e que atingiu a marca de mais de um bilhão de usuários em todo o mundo em 2012, tendo sido 

formado por  Mark Zuckerberg, Eduardo Saverin, Dustin Moskovitz e Chris Hughes. 
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Figura 03- Página inicial do grupo de conversas utilizado pelos trabalhadores migrantes 

Fonte: Pesquisa de Campo (2016-2018) na rede social Facebook. Organização: Fredi dos Santos 

Bento. 

 

Dessa forma, para a realização deste constructo, lançamos mão de uma série de 

procedimentos metodológicos que a nosso ver apesar de diferentes entre si, tornaram possível a 

análise que pretendíamos empreender como exposta nos objetivos da pesquisa realizada, sendo 

cada procedimento crucial para realizarmos uma leitura geográfica do trabalho migrante em meio 

ao adoecimento e descarte de trabalhadores que acompanha o avanço da mecanização do plantio e 

das colheitas no agrohidronegócio canavieiro na Região Administrativa de Presidente Prudente. 

 Sendo assim, é crucial que agradeçamos novamente a FAPESP (Fundação de Amparo à 

Pesquisa do Estado de São Paulo), pela oportunidade de nos ter permitido desenvolver o projeto 

de pesquisa que alimenta essa dissertação. 
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INTRODUÇÃO 

  

Na segunda década do século XXI tem se orquestrado um pacto em torno do agronegócio 

enquanto modelo promotor do desenvolvimento não apenas a nível nacional, como também local, 

dadas as diversas promessas em respeito à expansão do mesmo enquanto setor responsável pelo 

crescimento do país, bem como pelo seu papel enquanto gerador de emprego e renda para a 

população brasileira. 

 Em contrapartida, tal modelo pautado pelo agronegócio na verdade traz uma série de 

agravos para os trabalhadores e trabalhadoras que laboram diariamente vendendo sua força de 

trabalho e isso pode ser verificado no expediente regressivo que permeia o desenvolvimento do 

setor, sob a marca da terceirização, degradação, superexploração e precarização do trabalho, bem 

como pela presença do trabalho escravo e/ou em condições análogas a escravo, além dos agravos 

para a saúde dos trabalhadores e trabalhadoras tendo em consideração a utilização de biocidas nos 

cultivos, com ênfase para o monocultivo da cana-de-açúcar. 

Então, diante de um processo de desenvolvimento destrutivo das forças produtivas,
10

 que 

tem crescido no Brasil a aposta em torno do modelo pautado no agronegócio, enquanto promotor 

do progresso e crescimento para o país. Omite-se, todavia uma série de contradições que o 

permeiam, mascarando assim a destruição imanente desse processo de desenvolvimento para os 

trabalhadores, estrelado nos referenciais da reestruturação produtiva do capital, que diante de 

poucas alternativas, cada vez mais se veem imersos num quadro crescente de degradação, além 

das perdas substanciais de direitos adquiridos e de qualidade de vida. 

 A promessa de desenvolvimento encimada na vocação agroexportadora, revela seu 

verdadeiro caráter destrutivo além dos aspectos abordados anteriormente, como as disputas 

territoriais empreendidas pelo capital agroindustrial canavieiro, que se expressam no controle da 

terra e dos recursos hídricos. Em torno disso se soldam os interesses econômicos que se somam à 

disponibilidade desses meios de produção e às condições satisfatórias para a mecanização das 

operações agrícolas, tais como relevo predominantemente planos, logística favorável, e terras 

baratas, devido à predominância de serem devolutas (THOMAZ JUNIOR, 2014). Seja pela 

compra, quando se trata de terras já regularizadas, ou arrendamento - na grande maioria das 

                                                           
10

  O processo supracitado diz respeito à produção destrutiva do capital, em que a ampliação da capacidade produtiva 

metamorfoseia-se em desenvolvimento destrutivo das forças produtivas e da força de trabalho seja familiar ou 

assalariada, dado que tal processo ameaça diretamente a produção de alimentos em favor do empreendimento 

agroindustrial/comercial/financeiro/especulativo como nos fala Thomaz Junior (2009) para efetivar o controle sobre 

parcelas cada vez mais expressivas da 10 
a
 R.A. de Presidente Prudente. 
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ocorrências mediante contratos vinculados às terras griladas ou com pendências jurídicas - o 

capital agroindustrial canavieiro edifica suas estratégias.  

Ademais, é nessa malha de relações e de disputas territoriais, que o capital agroindustrial 

canavieiro constrói o pacto com a burguesia latifundiária, fragilizando assim as ações no âmbito 

da luta pela terra protagonizada pelos movimentos sociais, que pleiteiam as mesmas áreas, e 

expressa seus interesses quanto ao controle das terras e das águas, o que nos tem possibilitado 

trabalhar com o conceito de agrohidronegócio (THOMAZ JUNIOR, 2009; 2010). 

É nesse ambiente de disputas e alianças inter e intra-burguesas e conflitos de classe que 

opõe capital e trabalho, que intentamos analisar as recentes configurações que se materializam no 

agrohidronegócio canavieiro na Região Administrativa de Presidente Prudente (10
a
 R.A.). Assim, 

terras griladas, exploração do trabalho, migração do trabalho para o capital, são elementos 

imprescindíveis para entendermos o agrohidronegócio canavieiro no Pontal do Paranapanema e as 

contradições específicas dessa cadeia produtiva
11

.  

Neste início do século XXI, com a mecanização da colheita da cana conjugada às 

estratégias de acesso a terra, tem-se destacado os grupos mais tecnificados, crescendo também o 

quadro de precarização do trabalho na região
12

, principalmente nos grupos que não conseguiram 

(conseguem) acompanhar o avanço dos demais. 

Pontuamos, assim, a necessidade de apreensão do atual período vivenciado pelo 

agrohidronegócio canavieiro e os rebatimentos para a dinâmica territorial das migrações do 

trabalho para o capital, sendo que este movimento nos tem chamado atenção, principalmente no 

Pontal do Paranapanema, doravante não apenas pela oposição capital x trabalho, como também 

pelo histórico das disputas territoriais. 

Dessa forma, intentamos enxergar na utilização da mão de obra migrante não só o caráter 

estratégico do capital, mas também enquanto manutenção da regressividade da exploração da 

força de trabalho, encimada, pois, na remuneração por produção, nas jornadas extenuantes de 

trabalho, além da cooptação do trabalhadores, no intuito de que estes alcancem índices de 

produtividade cada vez maiores, dado que o aumento de produtividade que tem se dado nos 

canaviais tem a ver não apenas com a ampliação da mecanização da colheita mas também do 

crescimento da oferta de mão de obra e da estratégia das empresas de selecionar os „bons 

cortadores‟ (ALVES, 2006). 

                                                           
11

 Cf. BARRETO; Thomaz Junior, 2012. 
12

  Por precarização do trabalho chamamos atenção para a ofensiva do capital sobre o trabalho que se reflete num 

quadro de flexibilização dos contratos, desregulamentação, integração a empresa dentre outros, ampliando assim as 

formas de degradação do trabalho nos ambientes de produção, atenuando ainda mais o caráter desprovido de sentido 

do trabalho sob a iminência do modo de produção capitalista e a realização de um trabalho atípico (VASAPOLLO, 

2005). 
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 Em respeito ao agronegócio canavieiro é necessário frisarmos que o mesmo tem sido 

marcado pela produção em grande escala (Gráficos 01 e 02), dado que para a safra 2017/2018, a 

produção de cana-de-açúcar estimada está em torno de 646,4 milhões de toneladas, apresentando 

assim uma redução de 1,7% em respeito à safra do ano anterior. No entanto, a produção de açúcar 

deve ser 1,8% maior que a da última safra, atingindo 39,39 milhões de toneladas, enquanto que a 

de etanol deve ser reduzida em 6,1% (CONAB, 2017).De acordo com o mesmo órgão, a 

expectativa é que o país colha 8.766,5 mil hectares de cana-de-açúcar (Gráfico 01). 

 

Gráfico 01- Estimativa de área colhida de cana-de-açúcar por região do Brasil (2016-2018) 

Fonte: CONAB (2017). Organização: Fredi dos Santos Bento. 
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Gráfico 02- Produção sucroalcooleira no Brasil (2001-2016) 

Fonte: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). Organização: Fredi dos 

Santos Bento. 

 

Gráfico 03- Área colhida por ano safra- Centro-Sul (mil hectares) 

Fonte: MAPA (2017). Organização: Fredi dos Santos Bento. 

 Todavia, nos últimos anos merece destaque a produção da região Centro-Sul do país tendo 

em vista que para a safra 2017/2018, a área total de cana na mesma é de 9,174 mil hectares, sendo 

que 60% (Gráfico 04) da produção canavieira concentra-se no estado de São Paulo, maior 

produtor do país da gramínea. 
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Gráfico 04- Produção de cana-de-açúcar nos estados do Centro-Sul 

Fonte: MAPA, 2017. Organização: Fredi dos Santos Bento. 

 Em respeito à produção sucroalcooleira nacional, deve se chamar atenção para a produção 

de bioeletricidade, pois o Brasil tem como meta na COP-21, bem como a ratificação do Acordo de 

Paris, reduzindo a emissão de gases do efeito estufa (GEE) em 37%, bem como a necessidade de 

chegar a uma taxa de 18% de utilização de combustíveis sustentáveis e aumentar para 23% sua 

participação em energias renováveis, como foi solicitado pelo COP 21. Deve se destacar o papel 

exercido pelo estado de São Paulo, tendo em vista a potência instalada de geração de 

bioeletricidade ter sido ampliada para 5.125, 51 MW, também por conta da vigência do Protocolo 

Agroambiental do setor sucroalcooleiro que entre diversas medidas, também enfatiza a produção 

de bioeletricidade pelas unidades industriais signatárias (Gráficos 05 e 06) (IEA, 2017). 
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  Gráfico 05-Produção de energia das unidades agroindustriais de cana-de-açúcar 

signatárias do Protocolo Agroambiental por Região Administrativa (R.A.) 

Fonte: IEA, 2017. Organização: Fredi dos Santos Bento. 

 Através do Gráfico 05 podemos perceber que as Regiões Administrativas com maior 

produção de cana-de-açúcar do estado, são também aquelas que produzem mais eletricidade, mas 

não apenas isso, pois, de acordo com o Instituto de Economia Agrícola (IEA), as Regiões 

Administrativas de São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, Campinas e Bauru também são 

responsáveis pelo maior volume em exportação de energia elétrica. 

 

 Gráfico 06-Exportação de energia das unidades agroindustriais de cana-de-açúcar 

signatárias do Protocolo Agroambiental por R.A. 
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Fonte: IEA, 2017. Organização: Fredi dos Santos Bento. 

Essas e outras questões fazem parte do que temos acompanhado no que diz respeito ao 

setor agroindustrial canavieiro. De todo modo, trazemos para esse constructo questionamentos e 

aprofundamentos referentes ao atual momento do agrohidronegócio canavieiro no Pontal do 

Paranapanema (SP), no que tange à migração do trabalho, e os (re) arranjos que se configuram no 

período de transição técnica/tecnológica
13

 e do controle do trabalho, especialmente nas operações 

de corte e plantio da cana-de-açúcar, que se amplia territorialmente também para a Nova Alta 

Paulista, que vem a compor, juntamente com o Pontal do Paranapanema, a 10
a
 Região 

Administrativa (RA) de Presidente Prudente.  

Dessa maneira, questionamos o sentido e o significado das migrações do trabalho para o 

agrohidronegócio canavieiro na Região Administrativa de Presidente Prudente (10
a
 RA). Quais os 

interesses do capital por trás desse processo? Quais os novos significados que se apresentam neste 

período de transição do corte manual para o mecanizado e seus rebatimentos para os trabalhadores 

migrantes?  

De que forma ocorre o controle social destes trabalhadores na safra e na entressafra, tendo 

em vista as novas configurações que se assumem para os trabalhadores migrantes, bem como de 

que forma o discurso da qualificação profissional influi sobre esses trabalhadores? E quais os 

sentidos desse processo para a questão sindical, tendo em vista o papel desempenhado pelos 

sindicatos vinculados ao setor agroindustrial canavieiro em tempos de transição tecnológica? 

Esses questionamentos nos permitem a divisão desta dissertação em quatro seções, sendo 

que no capítulo 1 discutiremos a territorialização da agroindústria canavieira no Brasil, realizando 

assim, um resgate histórico da mesma no país até o atual momento vivenciado pelo setor nesta 

segunda década do século XXI, com ênfase para a configuração que se apresenta em respeito ao 

setor, na Região Administrativa de Presidente Prudente (SP), dado o processo de transição 

técnico-ocupacional (mecanização do corte da cana) que vivencia o setor na região com maior 

força neste início de século. 

No capítulo 2, traremos reflexões em respeito ao recorte de pesquisa, ou seja, reflexões que 

tangenciem a realidade vivenciada na Região Administrativa de Presidente Prudente (SP), dado o 

caráter de invisibilidade que marca o trabalho nos canaviais da região, bem como pela presença de 

trabalho escravo e/ou em condições análogas, além do descarte e adoecimento de trabalhadores e 

trabalhadoras no setor canavieiro, que também é uma marca do desenvolvimento do setor não 

apenas na região.  
                                                           
13

 Por transição tecnológica estamos entendendo a expressão da reestruturação produtiva no agrohidronegócio 

canavieiro neste início do século XXI, tendo em vista a passagem do corte e plantio manual para o mecanizado nos 

canaviais brasileiros, bem como estamos chamando a atenção para uma série de mudanças no que tange as relações de 

trabalho e qualificação de trabalhadores dentro e fora dos canaviais (BENTO, 2015; 2017). 
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No capítulo 3, traremos para o debate as migrações do trabalho para o capital neste início 

do século, sendo importante asseverar que aqui estaremos sempre tratando de migrações 

temporárias ou sazonais, bem como de questões transversais à temática, dado o processo de 

plasticidade do trabalho que o acompanha e o expediente regressivo vivenciado pelos 

trabalhadores migrantes temporários enquanto força de trabalho estratégica para o capital 

agroindustrial canavieiro. 

Entretanto, esta não é uma realidade exclusivamente brasileira, dado que seja visível 

também em toda a América Latina, a exemplo do México, país em que pudemos realizar uma 

missão de estudos através da FAPESP na modalidade BEPE (Bolsa de Estudos e Pesquisa no 

Exterior), onde estudamos a mesma temática que lançamos mão no Brasil, estudos esses que 

comparecem no item 3.1 desta dissertação, tendo em consideração nossa preocupação em 

exemplificarmos o debate teórico empreendido em respeito às migrações do trabalho para o 

capital, através da realidade mexicana e suas similaridades com o que acompanhamos no Brasil, 

mas especificamente na Região Administrativa de Presidente Prudente-SP. 

E por fim no capítulo 4, traremos para o debate a situação verificada nos canaviais 

paulistas no que diz respeito aos trabalhadores migrantes, que estamos entendendo enquanto 

viúvos e viúvas da cana-de-açúcar, bem como as trajetórias territoriais do trabalho vivenciadas 

pelos mesmos ao longo de sua lavra. 
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CAPÍTULO I- A TERRITORIALIZAÇÃO DA AGROINDÚSTRIA CANAVIEIRA NO 

BRASIL 

 

 

Ao tratarmos do desenvolvimento da agroindústria canavieira no país, não podemos perder 

de vista as contradições do processo de agroindustrialização, no Brasil, tendo em vista que o 

complexo agroindustrial canavieiro não surgiu do dia para a noite, mas é resultado de complexas 

articulações e de apoio do Estado, desde período colonial, já que a gramínea já era cultivada desde 

meados do século XVI. 

Kageyama (1996) afirma que antes do desenvolvimento dos chamados complexos 

agroindustriais (CAI‟s), o país vivenciou a existência do chamado complexo rural, sendo que a 

passagem do último para o primeiro, suscitou a perda da regulação geral da agricultura realizada 

entre mercado externo e interno, que trouxe para os trabalhadores uma troca de papeis, pois se 

antes o mesmo exercia funções de caráter artesanal, isso mudou de figura, com o processo de 

industrialização atingindo também o campo. 

A década de 1970 marca o desenvolvimento dos CAI‟s no país, dada à integração técnica 

dos setores que produziam para a agricultura, a agricultura e as agroindústrias processadoras, 

sendo que sua consolidação se deu a partir de incentivos financeiros provenientes do SNCR 

(Sistema Nacional de Crédito Rural). Esse processo acelerou a proletarização rural, dada à 

capitalização dos processos de trabalho no campo (GOODMAN; SORJ; WILKINSON, 1985; 

KAGEYAMA, 1996). 

O incentivo a industrialização e tecnificação da agricultura, aliado ao aumento da 

concentração da terra, bem como do processo de proletarização rural, permitiu que se se 

conhecesse esse processo enquanto “modernização conservadora”, e sua ambição de tornar as 

grandes propriedades latifundiárias em verdadeiras empresas agrícolas. Por outro lado, a 

modernização também foi enxergada enquanto alternativa (perversa) a realização de uma ampla e 

irrestrita reforma agrária no país (GOODMAN; SORJ; WILKINSON, 1985). 

Souza (2011) destaca que a formação dos CAI‟s, a exemplo do CAI canavieiro são 

reflexos das mudanças advindas com a modernização da agricultura, mas também são espelho das 

desigualdades estabelecidas, quando pensamos a agricultura, dada à existência de regiões com 

aporte de técnicas e tecnologias e outras, marcados pela permanência de velhas formas de 

produção, nas quais estes aportes de tecnologia não chegaram, havendo regiões em que novas e 

velhas formas de produção conviveriam lado a lado, e por si só, alimentariam (alimentam) a 

dinâmica estabelecida pela modernização e por isso a alcunha de “conservadora”. 
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Diante desse processo histórico, que culminou não apenas com a formação dos complexos 

agroindustriais, como também do desenvolvimento do agronegócio no país, com destaque para o 

canavieiro, que diante de uma série de elementos que lhe tem sido imprescindíveis nos últimos 

anos, nos permitem qualifica-lo enquanto agrohidronegócio
14

 canavieiro, dado que a necessidade 

de terras planas, férteis, irrigadas e mecanizáveis, além de oferta de mão-de obra disponível, 

permitiu que se elegesse no país uma enorme área que detivesse tal disponibilidade de recursos, 

chamado de Polígono do Agrohidronegócio (Mapa 02), área essa que é caracterizada por 

investimentos de grande monta nos monocultivos para exportação a exemplo do eucalipto, da soja 

e da cana-de-açúcar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14

 Por agrohidronegócio estamos chamando a atenção para o Polígono do Agrohidronegócio  que contempla diversas 

formas de expressão do agronegócio (soja, milho, eucalipto)  e está assentado sobre a Bacia do Paraná num território 

que compreende o Oeste de São Paulo, o Leste do Mato Grosso do Sul, Norte-Noroeste do Paraná, Triângulo Mineiro 

e Sul-Sudoeste de Goiás, em que despontam a maior área com plantação de cana-de-açúcar do Brasil,  possuindo 

também a maior concentração de plantas agroprocessadoras e de produção de álcool e açúcar do país, tendo em vista  

a sobreposição do aquífero Serra Geral sobre o aquífero Guarani, sendo este o terceiro maior do mundo com 

aproximadamente 46.000 km³ de água e área de abrangência de 1,2 milhão de km², dos quais 840.000km² no Brasil. O 

Polígono do Agrohidronegócio  se destaca pela garantia de acesso a terra e a água e nesse intuito é que Thomaz Junior 

(2009;2010) enfatiza que o agronegócio não pode ser apenas relacionado à monopolização das terras, como também 

pelo acesso ao controle da água, bem como das demais cadeias produtivas, comercialização, sendo parte de um 

processo em que as frações do território em disputa têm expressado uma nova Geografia da cana no espaço agrário, 

consolidando o poder de classe do capital sobre as melhores terras agricultáveis e planas do país, com melhor 

disponibilização dos recursos hídricos. No contexto da ciência geográfica merecem destaque em respeito à discussão 

sobre o agrohidronegócio, pesquisas que utilizam termos como hidroterritórios, em que há a inter-relação entre o 

controle do território e da água como os realizados por Torres (2007), e também a discussão feita por Mendonça; 

Mesquita (2007) enfatizando os agro-hidro-negócios e as (re) existências no Cerrado, bem como também é importante 

destacar os estudos realizados por Hespanhol (2008) em “Um novo paradigma para a gestão dos recursos hídricos”. 
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Mapa 02- Polígono do Agrohidronegócio 

Fonte: Pesquisa de Campo (2016-2018). Base: Thomaz Junior (2009). Organização: Fredi dos 

Santos Bento.  

 

O acesso a terras planas, férteis e com disponibilidade hídrica, prontas para a mecanização, 

revelam o conteúdo das disputas territoriais que envolvem a agroindústria canavieira no país, 

qualificada pela disputa pelo território por diferentes frações do capital agroindustrial, com ênfase 

para o canavieiro, chamando atenção também a fertilidade natural do território escolhido, que se 
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localiza em meio à bacia hidrográfica do Rio Paraná, sendo composta pelas seguintes regiões: 

Noroeste do Paraná, Oeste de São Paulo, Sudeste e Leste do Mato Grosso do Sul, Triângulo 

Mineiro e o Sul-Sudoeste de Goiás, estados esses que de acordo com dados da Conab, MAPA e 

IEA, os maiores produtores da gramínea. (THOMAZ JUNIOR, 2009; 2010). 

  Para tanto, ao falarmos do agrohidronegócio canavieiro é preciso que não nos limitemos a 

pensá-lo enquanto algo novo, dado que apenas tenha assumido uma nova roupagem nestas 

primeiras décadas do século XXI, pois podemos buscar correlações com a própria efetivação da 

agroindústria canavieira no país, destacando que o cultivo da cana-de-açúcar advém do período 

colonial, sendo a região Nordeste a principal produtora até as primeiras décadas do século XX 

(SZMERECSÁNYI, 1991; BRAY; FERREIRA; RUAS, 2000; THOMAZ JUNIOR, 2002; 

OLIVEIRA, 2009). 

 Por essa perspectiva é preciso que realizemos o movimento em respeito às marcas 

históricas que compõem o agrohidronegócio canavieiro, dado que as mesmas advém de sua 

vinculação ao discurso de modernização da agricultura que se instaurou nas décadas de 1960 e 

1970 no país, e que teve rebatimentos de grande monta se considerarmos o desenvolvimento do 

setor agroindustrial canavieiro nas últimas décadas, tendo em vista os diferentes estágios pelas 

quais passou a agroindústria canavieira até o atual estado de coisas vivenciado pelo setor, sob o 

advento de um processo de transição técnico-ocupacional como temos acompanhado nos últimos 

anos. 

 

 

1.1. A agroindústria canavieira no Brasil 

 

  

Ao tensionarmos as marcas históricas que compõem o desenvolvimento do setor 

agroindustrial canavieiro no país, é necessário que façamos as devidas mediações no que tange 

aos diferentes estágios porque passou o mesmo, dadas as diferenças e similitudes em cada período 

vivenciado, sendo importante demarcar que a utilização do etanol enquanto combustível iniciou já 

nas primeiras décadas do século XX, no entanto até a década de 1930 a produção de etanol no 

Brasil era apenas para consumo doméstico e matéria prima para pequenas indústrias (BRAY; 

FERREIRA; RUAS, 2000). 

 Ramos (2008) sinaliza que a história agroindústria canavieira já no Brasil República pode 

ser dividida em três períodos, sendo o primeiro deles entre 1889 e 1930, com a formação das 
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primeiras usinas, surgidas pelo esforço de substituição dos antigos engenhos centrais, o segundo 

período perdurou de 1931 até 1989, sendo marcado pela importância do mercado interno e os 

problemas relacionados entre o capital privado e intervenção estatal, que desembocariam no 

terceiro período, em que se deu o fim da intervenção estatal tal como era realizada até então, bem 

como pela desregulamentação do setor. 

Andrade (1994) enfatiza o processo de falência e declínio dos engenhos centrais foi 

subsídio para o fornecimento de matéria-prima para as primeiras usinas, tendo se transformado os 

donos de engenho em fornecedores de cana, assim prosperou no Nordeste não apenas a produção 

inicial de açúcar, como também a expansão da agroindústria canavieira. Porém, tal situação 

começaria a se inverter a partir da Segunda Guerra Mundial, quando o dirigismo antes existente, 

deu lugar a uma racionalização da produção, e a mudança do eixo produtor nacional, que passou 

do Nordeste para o Centro-Sul. (SZEMERECSANYI, 1991;BRAY; FERREIRA; RUAS, 2000; 

RAMOS, 2008) 

Em contrapartida, é importante destacarmos o papel desempenhado pelo Estado para com 

o setor agroindustrial canavieiro, principalmente com o Decreto nº 20761 de 07/12/1931, em que 

foi criada a Comissão de Defesa da Produção do Açúcar (CPDA), que rebateriam na criação do 

IAA (Instituto do Açúcar e do Álcool) em 1933 (BRAY; FERREIRA; RUAS, 2000; RAMOS, 

2008). 

Em respeito à diminuição da produção de álcool e açúcar pelo Nordeste, é importante 

considerarmos que as questões relativas ao transporte destas mercadorias (feito por cabotagem), 

bem como a atuação do IAA no intuito de regular a produção nacional dessas mercadorias, sendo 

importante mencionar o estabelecimento de quotas utilizado pelo instituto para com o setor. 

Porém, em 1936 foram tomadas decisões em respeito à pesagem e o pagamento da tonelada de 

cana, através da Lei nº178 do mesmo ano, que respondia pela garantia de recebimento da cana 

fornecida (BRAY; FERREIRA; RUAS, 2000). 

Ramos (2008) destaca que as iniciativas realizadas pelo IAA com o sistema de cotas de 

produção tinha por objetivo impedir o avanço da produção paulista que já dava sinais de que tinha 

condições plenas de substituir o açúcar advindo do Nordeste, e o IAA assim, teve papel 

importante na resolução de conflitos regionais pela produção do açúcar. 

Em 1941 foi sancionado o Estatuto da Lavoura Canavieira, que estabeleceu também o 

salário mínimo para o trabalhador nos canaviais, sob o aval (tutela do IAA), já através do Decreto-

lei 6969 de 1944, num período marcado pela quebra de exportação do açúcar brasileiro para o 

continente europeu devido a Segunda Guerra Mundial, o que teve como rebatimento principal, a 

ampliação do consumo do produto no mercado interno, especificamente no Centro-Sul, e que 
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permitiram a intermediação do IAA através da abertura de cotas para a instalação de novas plantas 

industriais para produção do açúcar (BRAY; FERREIRA; RUAS, 2000; RAMOS, 2008). 

Nos anos seguintes ocorreu a transferência do eixo de produção do Nordeste para o 

Centro-Sul, tendo em conta a ampliação do conflito bélico, o que acabou gerando um contraste no 

país, em que de um lado havia superprodução de açúcar na região Nordeste, que não podia ser 

escoado e de outro, falta do mesmo nos mercados consumidores do Centro-Sul do país, o que 

acabou gerando a necessidade, de se expandir a até então incipiente produção de açúcar na região, 

gerando uma transferência da produção do Nordeste para o Centro-Sul. 

 Por conseguinte, nos anos seguintes já no pós-guerra, outros problemas passaram a ser 

diagnosticados, devido aos custos de produção em contraste com a baixa produtividade do setor 

internacionalmente, sendo importante demarcar a promulgação do Decreto 25.174-A, que 

estimulava a produção alcooleira para fins carburantes, que acabou também atuando para a 

transferência do eixo de produção do Nordeste para o Centro-Sul, com destaque para o estado de 

São Paulo (SMZERECSÁNYI, 1991; BRAY; FERREIRA; RUAS, 2000). 

O incentivo dado pelo IAA se refletiu nas mudanças que se perpetuaram no cenário da 

agroindústria canavieira, pois até então a grande exportadora de açúcar era a região Nordeste, 

papel que passa a ser desempenhado pelo Centro-Sul que até então apenas ficou conhecido como 

modernização da agricultura, de grande integração da agricultura no metabolismo do capital, 

através de mudanças na base técnica, a partir das importações de tratores e fertilizantes, e que 

levou no caso brasileiro a formação dos CAI‟s (Complexos Agroindustriais), tendo como peça 

essencial o Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR), criado em 1965, dada a necessidade de 

créditos estatais, e amparando-se ainda no Estatuto da Terra (ET) criado em 1964. (SILVA; 

KAGEYAMA, 1996; SILVA; 1999; IAMAMOTO, 2001) 

Em respeito a esse período vale destaque a instalação da indústria de tratores no país, bem 

como teve início a mecanização de uma série de atividades agrícolas como o preparo do solo, 

controle de ervas daninhas, embora as colheitas ainda permanecessem sendo realizadas 

manualmente, dado o grande número de trabalhadores disponíveis, sendo interessante demarcar 

que até o final dos anos 1960 a colheita da cana-de-açúcar era feita manualmente sem a queima 

prévia (BACCARIN; GEBARA; BARA, 2001). 

Outro ponto marcante da trajetória da agroindústria canavieira no país advém da 

realização da Revolução Cubana, que significou o rompimento das relações entre Cuba e os 

Estados Unidos e a exclusão das exportações de açúcar do primeiro para o segundo, e que tiveram 

um rebatimento importante para o Brasil, que modificou inclusive sua política em respeito à 

agroindústria canavieira, com a instauração de um modelo voltado para o exterior, com a 
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ampliação do parque industrial e do cultivo da cana, capitaneada pelo Centro-Sul do país 

(SZMERECSÁNYI, 1991; BRAY; FERREIRA; RUAS, 2000). 

Desse modo, no final da década de 1960, haviam uma série de condições que permitiram 

uma mudança no desenvolvimento da agricultura que acabou se concretizando pela instauração 

como discutido anteriormente, dos CAI‟s e no processo de fusão e integração de capitais, que 

acabaram resultando na modernização da agricultura, também adjetivada de “conservadora, 

perversa e dolorosa”, devido aos impactos de grande monta para o campo brasileiro, com a 

desterreação e a posterior proletarização de milhares de trabalhadores e trabalhadoras pelo país, 

bem como pela precarização das relações de trabalho (KAGEYAMA, 1996; OLIVEIRA, 2001; 

SOUZA, 2011). 

Na década de 1970, a agroindústria canavieira passou por um processo de reestruturação 

produtiva, dada pela expansão da indústria de insumos e equipamentos agrícolas, o que rebateu na 

concentração e centralização da produção da mesma, dada a fusão e incorporação de usinas, 

concentrando também a terra e a renda do setor, sendo importante o destaque para os programas 

de Racionalização e Apoio da Agroindústria Açucareira (1971-1972), sob a Lei nº5654 de 14 de 

maio de 1971 e do Programa Nacional de Melhoramento da Cana-de-açúcar (PLANALSUCAR), 

que permitiu que se desenvolvessem novas variedades de cana e que desembocariam na adoção do 

Programa Nacional do Álcool (Proálcool) nos anos seguintes (SZMERECSÁNYI, 1991; BRAY; 

FERREIRA; RUAS, 2000; THOMAZ JUNIOR, 2002; RAMOS, 2008; NOVAES, 2009) 

 Bray; Ferreira; Ruas (2000) destacam que a fase modernizadora do setor teve fim com a 

crise de exportação do açúcar em 1974, dado o primeiro choque do petróleo acontecido em 1973 

que acabaram por fomentar a criação e implementação do Proálcool, devido primeiro a resolver o 

problema dos usineiros endividados, bem como solucionar a questão dos fabricantes de 

equipamentos industriais, dado que a primeira fase do programa esteve relacionada muito mais 

com a solução de problemas que propriamente o slogan que passaria o programa a ser conhecido 

posteriormente. 

 Em 1979 com o segundo choque do petróleo o programa passou a ser visualizado enquanto 

uma alternativa para a substituição de energia (2
a
 fase), que ao invés de se voltar para o álcool 

anidro (misturado à gasolina), passou para o hidratado (utilizado como combustível substituto a 

gasolina) sendo o estado de São Paulo o maior beneficiado, dada a instalação de destilarias anexas 

e autônomas
15

. 

Essa fase se caracterizou também por diversos investimentos em pesquisas para a 

manipulação e produção de novas variedades de cana-de-açúcar, modificadas geneticamente, 

tendo perdurado entre 1980 e 1985, com o posterior corte dos financiamentos para o programa, 

que desembocariam na desregulamentação realizada na década seguinte, com o esvaziamento 

                                                           
15

 Em respeito  as usinas e destilarias autônomas e anexas, ver Thomaz Junior (2002). 
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(desativação) do IAA, que seria extinto em 1991, durante o governo Collor (1990-1992) (BRAY; 

FERREIRA; RUAS, 2000; THOMAZ JUNIOR, 2002; RAMOS, 2008; NOVAES, 2009) 

 O Proálcool começou a perder força também devido à crise de abastecimento ocorrida no 

final dos anos 1980, tendo em vista a desconfiança da população em respeito à capacidade da 

agroindústria canavieira em suprir a demanda de álcool, diminuindo assim a comercialização de 

veículos a álcool e o posterior desinteresse da indústria automobilística em produzir modelos com 

este tipo de combustível, e já na década de 1990 a produção alcooleira estava em declínio. 

Ao longo da década de 1990, a agroindústria canavieira passou por uma fase de 

desregulamentação, fazendo parte de configuração mais ampla, com o afastamento do Estado 

desse ramo de atividade, as privatizações e a liberação do mercado que a acompanham. Assim, o 

período foi marcado por conflitos no setor, em que de um lado havia aqueles que pediam o retorno 

da regulação estatal e de outro (grupos mais tecnificados), desejavam a atuação do livre mercado 

(BELIK; VIAN, 2002; OLIVEIRA, 2009). 

Após o fechamento do IAA e a saída do Estado enquanto regulador do setor agroindustrial 

canavieiro, as próprias usinas e destilarias passaram a exportar diretamente sua produção, com 

destaque para o estado de São Paulo, que pelos baixos custos de produção à época, acabou por 

obter vantagens em relação aos demais estados produtores, tornando-se o principal centro 

açucareiro e alcooleiro nacional. (BRAY; FERREIRA; RUAS, 2000) 

Em contrapartida, Ramos (2008) destaca que até 1989 o padrão de competição no 

complexo agroindustrial canavieiro no país esteve relacionado com a propriedade prévia de terras, 

principalmente as mais férteis e com disponibilidade de recursos hídricos, localização próxima a 

ferrovias e/ou rodovias, acesso a serviços públicos e uso de trabalho não qualificado, no que 

discordarmos do autor, tendo em vista que tais características prevalecem e até mesmo se atenuam 

nestas primeiras décadas do século XXI, como demonstram os estudos realizados por Thomaz 

Junior (2009;2010; 2014). 

Na região Centro-Sul merece destaque a criação de duas entidades representantes do setor 

agroindustrial canavieiro, a citar a UNICA (União da Agroindústria Canavieira), vinculada as 

propostas para a liberalização do mercado, indo na direção oposta as propostas da CEPAAL 

(Coligação das Entidades Produtoras de Açúcar e Álcool) de postergação da liberalização e 

regulamentação para a formalização do álcool nas distribuidoras. (SOUZA, 2011) 

A importância de traçarmos um pequeno resgate histórico da agroindústria canavieira no 

Brasil diz respeito às mudanças e conteúdos que se percebem a partir do início do século XXI para 

com o setor, tendo em vista as novas formas de incentivos dados pelo Estado a partir de então, 

bem como a participação de capitais estrangeiros e a atenuação das disputas territoriais no país 

envolvendo o agrohidronegócio canavieiro e que nos possibilitam por em debate o fortalecimento 
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de uma aliança entre o capital e o Estado sob a prerrogativa de se empreender o desenvolvimento 

do mesmo. 

A partir desse debate, qualificamos a iniciativa de realizarmos uma leitura através das 

fissuras que o acirramento do processo de territorialização da agroindústria canavieira e os 

significados para a classe trabalhadora das mudanças pelas quais vem passando a agroindústria 

canavieira a partir do início do século XXI, permeada por um discurso
16

 ambientalista e 

desenvolvimentista, que não deve nos impedir de perceber as contradições para os trabalhadores e 

trabalhadoras, com a manutenção de uma série de relações de trabalho semi-degradantes, bem 

como pela expansão de um processo de desterreação dos trabalhadores, que ao serem expulsos da 

terra, acaba por ingressar nos corredores migratórios no país neste início de século e que nos 

propomos analisar . 

 

1.2. As disputas territoriais
17

 produzidas pelo capital agroindustrial canavieiro no início do 

século XXI e a transição técnico-ocupacional do corte manual para o mecanizado
18

 

 

 

Neste início do século XXI a agroindústria canavieira vivenciou a partir de 2003 um novo 

boom no que diz respeito à expansão dos investimentos e atenções para o setor, devido ao 

desenvolvimento dos automóveis com a tecnologia flex fuel, que permite a utilização de etanol
19

 

ou gasolina. A partir de 2003, o setor agroindustrial canavieiro, após a estagnação da década de 

1990, volta a vivenciar um processo de expansão, com a entrada em cena da produção dos 

motores flex fuel, dado que desde 2006 a frota com esta tecnologia passou de 2,6 milhões, em 

2006, para 20.772.995 veículos (Gráficos 07, 08 e 09), em 2013(ANFAVEA; UNICA, 2015). 

                                                           
16

Ao longo desta dissertação ao trabalharmos com a ideia de discurso, estamos fazendo menção aos expostos por 

Foucault (1996) em sua obra „A ordem do discurso‟, dado que o discurso „não é simplesmente aquilo que traduz as 

lutas ou sistemas de dominação, mas aquilo por que, pelo que se luta o poder no qual nos queremos apoderar‟ pág.10. 

O mesmo autor assevera que os discursos  podem ser lidos enquanto violência que fazemos às coisas, enquanto uma 

prática que lhe impomos em todo o caso, e dessa forma é que ao longo deste texto quando nos referirmos ao discurso 

em nossa tentativa de desmistificar alguns deles como o ambiental e o da qualificação profissional, estaremos tratando 

de uma narrativa pela qual queremos nos apoderar enquanto forma de desvendar suas contradições e o real sentido e 

objetivo incutido nos mesmos em sua construção. 
17

 Neste texto, estamos compreendendo as disputas territoriais a partir da noção estabelecida por Fernandes (2009), 

tendo em vista as mesmas ocorrerem de dois modos, o primeiro através da desterritorialização e o segundo pelo 

controle das formas de uso/acesso dos territórios, dado que em nossa análise estarmos entendendo as mesmas  por 

ambos os modos, dado o processo a que nos propomos a analisar que é o do avanço do agrohidronegócio canavieiro. 
18

 Não traremos para este capítulo uma discussão em respeito ao conceito de território, a mesma será realizada apenas 

no capítulo quatro, tendo em consideração nossa necessidade em partirmos do mesmo para explicar as trajetórias 

territoriais do trabalho, em contrapartida é importante destacarmos que a leitura territorial que estamos fazendo no 

capítulo um,  é embasada na compreensão de Thomaz Junior (2009) ao trabalhar com os „ territórios em disputa‟. 
19

 A partir deste momento, trocaremos o nome álcool por etanol, devido as recentes mudanças empreendidas no setor 

e a troca de nomes após a vista do ex-presidente estadunidense George W. Bush em 2007 ao país. 
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Novaes, et. al. (2007), destaca que esta expansão deve-se, a novas perspectivas do 

comércio interno e externo, elevação dos preços internacionais do petróleo, crescimento da 

demanda interna por álcool hidratado, em decorrência do sucesso dos novos modelos flex fuel, 

“movidos a etanol e gasolina” e os efeitos do Protocolo de Kyoto, que impõe a redução por parte 

dos países signatários, das emissões de CO2. 

 

 

Gráfico 07- Licenciamento anual de veículos novos por tipo de combustível (Brasil 2003-

2013) 

Fonte: ANFAVEA, 2017. Organização: Fredi dos Santos Bento. 

 

Gráfico 08- Frota brasileira de automóveis leves (Brasil 2006-2013) 

Fonte: ANFAVEA, 2017. Organização: Fredi dos Santos Bento. 
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Gráfico 09- Licenciamento total de automóveis comerciais leves por combustível (2016) 

Fonte: ANFAVEA, 2017; RENAVAN, 2017. Organização: Fredi dos Santos Bento. 

 Em respeito aos gráficos 07, 08 e 09 é interessante notarmos que a ampliação da produção 

e licenciamento de veículos flex fuel (Ciclo Otto) tem ocorrido vorazmente a partir de 2003, ano 

que marca o início da utilização da tecnologia no país, produção essa bem superior aos veículos 

com os demais tipos de combustíveis como exemplifica o gráfico 08, mas não apenas o número de 

veículos com a tecnologia cresceu rapidamente, como também o setor das motocicletas (Gráfico 

10) passou a investir na tecnologia, sendo lançada em 2009 pela Honda a primeira moto 

biocombustível do planeta, e desde então a empresa tem investido na produção das mesmas, 

ampliando também a diversificação de modelos flex, sendo eles: CG 150 Start, CG 150 Fan, CG 

150 Titan, CG 150 Cargo, NXR 160 Bros, Biz 125, CB 300R e XRE 300, que representam 65% 

das vendas da empresa no setor. 

 

Gráfico 10- Frota brasileira de motocicletas (Brasil 2005-2013) 
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Fonte: ABRACICLO, 2015; 2017. Organização: Fredi dos Santos Bento. 

 Em respeito ao número de motocicletas produzidas com a tecnologia flex fuel, é importante 

demarcar que em 2015, sozinha a Honda chegou à marca de quatro milhões de motocicletas com a 

tecnologia produzidas, e que nos impelem a tentar compreender esse período não apenas pelo viés 

da tecnologia flex, mas também a partir de um conjunto de acontecimentos que deram o tom ao 

setor neste início de século, dada a instalação de novas plantas industriais, como também pela 

participação do capital estrangeiro no setor. 

 Nesse período ocorreu um boom do setor canavieiro, tendo em vista que cerca de 120 

usinas foram instaladas no Centro-Sul do país, devendo se considerar que não apenas a tecnologia 

flex fuel, como também pela projeção do discurso ambiental que se realizou em respeito ao etanol 

no mundo, além da ampla disponibilização de recursos realizada pelo Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) (GLOBO RURAL, 2016). 

 Dada a configuração desenhada para o setor neste período, se vale à máxima “agronegócio 

alcoolizado”, tendo em vista os rebatimentos que a divisão do espaço produtivo do mercado 

interno e externo do etanol e a consequente (re) divisão territorial do trabalho ocasionada pela 

mesma, com a necessidade de ampliação da eficiência de produção através da diminuição dos 

custos e do tempo de trabalho e a consequente dispensa de um contingente significativo de 

trabalhadores e trabalhadoras (THOMAZ JUNIOR, 2007). 

A disputa por território entre frações do capital agroindustrial, o que nos permite falar na 

máxima em torno dos territórios em disputa, promovendo o que Thomaz Junior (2011) postula 

enquanto intemperização da sociedade e do trabalho, e que trazem rebatimentos para os 

trabalhadores e trabalhadoras, dado que a territorialização do capital promove a desterreação do 

trabalho. 

 

O processo de desterreação do trabalho se evidencia a partir da expropriação das 

comunidades tradicionais a exemplo dos camponeses, que tem sido expulsos de suas terras, dado o 

avanço do reordenamento territorial provocado pela territorialização do agrohidronegócio, se 

utilizando toda sorte de estratégias para estabelecer a apropriação privada da terra, desde a 

grilagem das mesmas até a expropriação por dívidas contraídas tanto na compra ou no cultivo 

destas (OLIVEIRA, 2009; THOMAZ JUNIOR, 2011). 

 A expansão do agrohidronegócio canavieiro se faz assim, pactuada pela incorporação de 

terras ou arrendamento das mesmas e o controle sobre a água, que acabou por ganhares de um 

novo ciclo de modernização porque passa o setor, travestido sobre a necessidade de tornar o etanol 

uma commodity, o que permitiu a territorialização do capital agroindustrial canavieiro em áreas 

não tradicionais, bem como abriu espaço para a participação de capitais estrangeiros, que 
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passaram a adquirir não apenas terras como também a controlar ou instalar plantas industriais no 

país, sob a prerrogativa de um discurso ambiental enviesado pelas discussões em torno da 

necessidade da geração de uma alternativa a utilização dos combustíveis fósseis, embora o projeto 

de tornar o etanol uma commodity não tenha se efetivado (THOMAZ JUNIOR, 2010; MENEZES; 

SILVA; COVER, 2011). 

 Fernandes (2011) destaca que a estrangeirização de terras é um processo em escala 

planetária em que terras são adquiridas ou arrendadas por empresas, grupos ou pessoas físicas, 

provenientes principalmente de países ricos ou emergentes que investem em outros países 

emergentes ou pobres, promovendo a concentração de terras e o controle dos territórios. Todavia, 

para o setor agroindustrial canavieiro deve se destacar os investimentos realizados por grupos 

como ADM, Bunge, Cargill, Louis Dreyfus, UMOE AS, Shree Renuka e Shell através de joint 

venture com a Cosan, que criou a Raízen, além de outros grupos como o Tereos que adquiriu a 

fatia da Guarani Açúcar e Álcool, em Olímpia, anteriormente pertencente à Petrobras, etc. 

É importante destacarmos os reais significados para a classe trabalhadora deste período, 

pois nota-se uma ampliação da precarização dentro e fora do trabalho, com a ampliação das 

formas de exploração do trabalhador nos canaviais, submetidos a uma jornada cada vez mais 

intensa, com destaque para a utilização do corte manual da cana, que se intensificou na primeira 

década do século XXI, dadas as perspectivas em torno do fim do mesmo, abrindo espaço para que 

se pudesse encontrar um número maior de trabalhadores ofertando sua força de trabalho em 

condições precárias, dada a necessidade de concorrer com a máquina. 

  Dessa maneira nestas primeiras décadas do século XXI, inúmeros acordos e protocolos 

tem sido ratificados em torno do fim da realização das queimadas nos canaviais no país, com 

destaque para o estado de São Paulo, cabendo citar o Protocolo Agroambiental do Setor 

Sucroenergético, proposto pela Secretária do Meio Ambiente do estado de São Paulo (SMA), que 

prevê o fim da realização da queima da cana-de-açúcar (despalha) até 2014 para terras 

mecanizáveis e 2017 para terras não mecanizáveis neste estado, bem como em 2002 foi 

promulgada a Lei nº 11.241 que estipulava um cronograma para extinção da queima da cana-de-

açúcar para áreas mecanizáveis e não mecanizáveis (Quadros 06 e 07). 
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Quadro 06-Cronograma de eliminação da queima da palha de cana a partir da Lei 

11.241/2002 

Fonte: IEA, 2017. Organização: Fredi dos Santos Bento. 

 

Quadro 07-Cronograma de eliminação da queima da palha da cana- Protocolo 

Agroambiental 

Fonte: IEA, 2017. Organização: Fredi dos Santos Bento. 

 Dentre outras questões envolvendo o movimento pelo fim da queima da palha da cana-de-

açúcar, estão as pretensões dos grupos usineiros em aferires selos que lhe permitam atuar no 

mercado exterior, sob a prerrogativa de estarem produzindo energia limpa e renovável, ao mesmo 

tempo em que demonstram estarem contribuindo para a preservação do meio ambiente, bem como 

atuando para dirimir impactos socioambientais que versem também as relações de trabalho e 

utilização de recursos hídricos. 

 Nesse ínterim, dentre os vários selos ditos “sustentáveis” que podem ser adquiridos pelos 

grupos usineiros está o selo Etanol Verde (Figura 04), lançado em 2007 junto com o Protocolo 

Cronograma de Eliminação da Queima da Palha de Cana-de-Açúcar, Estado de São Paulo, Lei 11.241/2002

Ano Área mecanizável onde não se pode efetuar a queima (% de eliminação)

1º Ano (2002)  20% da queima eliminada

5º Ano (2006) 30% da queima eliminada

10º Ano (2011) 50% da queima eliminada

15º Ano (2016) 80% da queima eliminada

20º Ano (2021) Eliminação total da queima

Ano Área não mecanizável, com declividade superior a 12% e/ou menor de 150 hectares (% de eliminação)

10º Ano (2011) 10% da queima eliminada

15º Ano (2016) 20% da queima eliminada

20º Ano (2021) 30% da queima eliminada

25º Ano (2026) 50% da queima eliminada

30º Ano (2031) Eliminação total da queima

Cronograma de Eliminação da Queima da Palha da Cana-de-Açúcar, Estado de São Paulo, Segundo Protocolo Agroambiental

Ano/Usinas Área mecanizável onde não se pode efetuar a queima (% de eliminação)

Usinas

2010

2014

Fornecedores

2010

2014

Ano Área não mecanizável, menor que 150 hectares e/ou com declividade superior a 12% (% de eliminação)

Usinas

2010

2017

Fornecedores

2010

2017 20% da queima eliminada/ Eliminação total da queima

70% da queima eliminada/ Eliminação total da queima

60% da queima eliminada/ Eliminação total da queima

30% da queima eliminada/ Eliminação total da queima
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Agroambiental, sendo renovado em 2017 com o Certificado Etanol Mais Verde, que certifica 

empresas produtoras e consumidoras de energia limpa e renovável, fazendo parte do Programa de 

Certificação de Bioeletricidade, iniciativa resultante de um acordo realizado entre a União das 

Agroindústrias Canavieiras (UNICA) e a Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia 

(ABRACEEL) (UNICA, 2017). 

 

Figura 04-Selo Etanol Verde 

Fonte: Pesquisa de Campo (2016-2018). UMOE Bioenergy S/A. Organização: Fredi dos Santos 

Bento. 

 Outro destes selos é o Bonsucro, que se trata de uma associação “multi-stakeholder” que 

visa à diminuição dos impactos ambientais e sociais da produção de cana-de-açúcar, sendo o 

primeiro padrão métrico global para a cana-de-açúcar, além da atenção que alguns grupos têm 

dispensado ao atendimento dos dez princípios do Pacto Global da ONU (Global Compact), em 

respeito aos direitos humanos, trabalho, meio ambiente e combate à corrupção, constituindo assim 

o discurso dito sustentável que permeia o capital agroindustrial canavieiro, omitindo assim uma 

série de contradições para com a utilização da força de trabalho, bem como de recursos como o 

acesso a terra e a água, que nos permitem falar numa gestão territorial promovida pelo capital. 

 Thomaz Junior (1998, p.23) enfatiza que a gestão do capital sobre o território pode ser 

enxergada enquanto sua própria autogestão territorial, dado que seja no “limite territorial da 

abrangência da estrutura empresarial, traduzida na materialização da produção, que se reconhece 

enquanto tal e não nos limites municipais.” 
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 Essas e outras ações do capital agroindustrial canavieiro devem ser evidenciadas neste 

início de século tendo em consideração as verdadeiras ambições do setor para com o controle da 

terra e dos recursos hídricos, pois para cada litro de etanol produzidos são gerados cerca de dez 

litros de vinhaça (Figura 05). Entretanto, a ênfase deve ser dada para a irrigação (Figuras 06, 07 e 

08), pois de acordo com a Agência Nacional de Águas (ANA), a cana é a cultura de maior área 

irrigada do país com cerca de 30% do total (ANA, 2017) . 

 

Figura 05- Irrigação com vinhaça em Flórida Paulista-SP (2017) 

Fonte: Pesquisa de Campo (2016-2018). Organização: Fredi dos Santos Bento. 
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Figura 06- Irrigação em cana-de-açúcar por município-safra 2015/2016 

Fonte: ANA, 2017. Organização: Fredi dos Santos Bento. 
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Figura 07- Levantamento da cana-de-açúcar irrigada por estado do Brasil 

Fonte: ANA, 2017. Organização: Fredi dos Santos Bento. 

 As figuras 05 e 07 evidenciam o que temos debatido até o presente momento em respeito à 

utilização dos recursos hídricos pelo agrohidronegócio canavieiro, bem como exemplificam a 

eleição da área que demarca o Polígono do Agrohidronegócio enquanto escolhida, dados os 

estoques de recursos, como acesso a terra e a água exemplificados se observarmos que os estados 

e municípios com maior percentual de cultivo da cana-de-açúcar irrigados encontram-se 

justamente na área denominada por Thomaz Junior (2009) enquanto tal. 

 O destaque vai para o estado de São Paulo, tendo em vista ser o maior utilizador da 

irrigação para cultivo da cana com 45,8% da área com irrigação de salvamento, bem como o 

maior produtor da gramínea no país, com uma área em torno de 774.500 hectares de cana 

irrigados, seguido por Goiás e Minas Gerais, dois grandes produtores da cultura no Brasil, com 

destaque para o Triângulo Mineiro e Sudeste e Norte Goiano. Em respeito à Região 

Administrativa de Presidente Prudente (SP), vale o destaque para o município de Rancharia-SP, 

como evidenciado na figura 08 com 5.432 hectares de área irrigadas de cana-de-açúcar, estando na 
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lista produzida pela ANA dos municípios com área irrigada de cana-de-açúcar superiores a 5.000 

hectares (ANA, 2017). 

 

 

Figura 08- Municípios com área irrigada de cana-de-açúcar superior a cinco mil hectares 

Fonte: ANA, 2017. Organização: Fredi dos Santos Bento. 

 

Outro ponto relevante leva em consideração que há grande proximidade das áreas irrigadas 

com as unidades processadoras, sendo que na região Centro-Sul, 43% dessas áreas estão a até 10 

quilômetros de distância da usina mais próxima, 66% a até 15 quilômetros e 82% a até 20 

quilômetros e 95% a até 30 quilômetros de distância, evidenciando os debates em respeito à 

territorialização da agroindústria canavieira e as disputas territoriais empreendidas em torno do 

acesso a terras férteis (Figuras 09 e 10), bem como pela disponibilidade de recursos hídricos que 

possibilitem a instalação das mesmas. 
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Figura 09- Solo sendo preparado para receber a cana-de-açúcar em Flórida Paulista-SP 

Fonte: Pesquisa de Campo (2016-2018). Organização: Fredi dos Santos Bento. 

 

Figura 10- Maquinário utilizado durante a colheita da cana-de-açúcar em Flórida Paulista-

SP 

Fonte: Pesquisa de Campo  (2016-2018). Organização: Fredi dos Santos Bento. 
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Tal processo no estado de São Paulo tem levado a substituição de culturas provenientes da 

lavoura branca (arroz, feijão, batata doce etc.) e mesmo culturas como a soja, o milho e a laranja, 

em detrimento da ampliação da área plantada com cana-de-açúcar como evidenciaremos no 

exercício realizado em respeito a um comparativo realizado a partir de dados da produção agrícola 

municipal (PAM), tabela 1612 do IBGE, que pudemos realizar para as últimas duas décadas, 

observando para as mesmas o seguinte intervalo: 1996, 2003, 2010 e 2015, ou seja, de sete em 

sete anos, com exceção de 2015, dado que não estejam disponíveis os dados referentes ao ano de 

2017. Aproveitando a mesma oportunidade, também pudemos acompanhar que há uma 

territorialização da monocultura da cana-de-açúcar que é expressa nas disputas territoriais 

promovidas pelo setor no estado e que alavancaram a ampliação do cultivo e produção da 

gramínea como observamos na sequência que leva em consideração os anos de 1995, 2000,2005, 

2010 e 2015. 

Nesse sentido é que trazemos nas próximas páginas algumas pranchas referentes a uma 

série de cultivos no estado de São Paulo como arroz, feijão, batata-doce, café, milho, soja, laranja, 

amendoim, algodão e por fim a própria cana-de-açúcar, com o intuito de mostrarmos como têm 

sido flagrante a substituição de cultivos no estado pela cana-de-açúcar nos últimos anos.  
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Prancha 01- Cultivo de arroz (1996-2003-2010-2017) em São Paulo 

Fonte: IBGE (Tabela 1612). Organização: Fredi dos Santos Bento. 

 A primeira prancha permite-nos perceber que o cultivo do arroz têm se mantido estável na 

região do Vale do Ribeira, entretanto, têm diminuído em outras microrregiões, como é o caso da 

microrregião de Presidente Prudente-SP em que houve diminuição na produção entre os anos de 

1996 e 2003, diminuição esta que se ampliou em 2010, mesma situação pela qual a microrregião 

de São José do Rio Preto-SP também tem passado, sendo importante sinalizar que a diminuição 

foi mais flagrante no Noroeste do estado de São Paulo, tendo em consideração os valores 

apresentados entre 1996 e 2003 e que se reduziu ainda mais em 2010. Nas próximas páginas 

seguiremos com os demais cultivos analisados. 
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Prancha 02- Cultivo de feijão (1996-2003-2010-2015) em São Paulo 

Fonte: IBGE (Tabela 1612). Organização: Fredi dos Santos Bento. 

             O caso do feijão é similar ao apresentado pelo arroz, com destaque para a microrregião de 

Presidente Prudente e para o aumento considerável da produção na microrregião de Adamantina-

SP, ambas localizadas na Região Administrativa de Presidente Prudente, número este que se reduz 

entre 2010 e 2015. Outro destaque importante vai para o Leste do estado onde a produção 

ampliou-se acentuadamente entre 1996 e 2003 e passou a recuar entre 2010 e 2015. 
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Prancha 03- Cultivo de batata-doce (1996-2003-2010-2015) em São Paulo 

Fonte: IBGE (Tabela 1612). Organização: Fredi dos Santos Bento. 

          No caso da batata-doce vale menção os percentuais registrados nas microrregiões próximas 

a Sorocaba-SP e Campinas-SP, bem como a diminuição da produção registrada na microrregião de 

Presidente Prudente entre 2003 e 2010, período em que se dará o novo boom do etanol na região, 

principalmente se levarmos em consideração os anos a partir de 2007 (THOMAZ JUNIOR, 2009). 
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Prancha 04- Cultivo de café (1996-2003-2010-2015) em São Paulo 

Fonte: IBGE. Organização: Fredi dos Santos Bento. 

           O café é outro cultivo em que houve diminuição acentuada na microrregião de Presidente 

Prudente, principalmente se levarmos em consideração os anos de 1996 a 2003, número que 

continuou a declinar entre 2010 e 2015, num período em que há expansão da cana-de-açúcar na 

microrregião. Outras microrregiões em que houve diminuição na produção de café foram as de 

Fernandópolis-SP e Jales-SP, principalmente entre 2003 e 2010, época de instalação de novas 

unidades agroindustriais nessas microrregiões. 
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Prancha 05- Cultivo de laranja (1996-2003-2010-2015) em São Paulo 

Fonte: IBGE. Organização: Fredi dos Santos Bento. 

            O caso dos cultivos de laranja é interessante, dadas as disputas territoriais travadas pelo 

capital agroindustrial envolvido com a cana-de-açúcar e com o cultivo da fruta, tendo em 

consideração o crescimento, a concentração e centralização do setor em regiões específicas do 

estado e diminuição gradual em outras que seriam ocupadas pela cana-de-açúcar como é o caso da 

microrregião de Presidente Prudente, em que houve uma diminuição gradual entre 1996 e 2010 

dos cultivos de laranja, números estes que foram mais flagrantes entre 2010 e 2015, quando se 

notou uma grande diminuição desses cultivos, e como ressaltamos anteriormente para com outros, 

ocorre num momento de novo boom do cultivo da cana-de-açúcar nessa microrregião. 



100 
 

 

Prancha 06- Cultivo de milho (1996-2003-2010-2015) em São Paulo 

Fonte: IBGE. Organização: Fredi dos Santos Bento. 

          Apesar do cultivo do milho se manter estável durante os anos elencados em nosso exercício 

comparativo, percebe-se claramente que o mesmo não tem um grande destaque nas regiões de 

maior produção da cana-de-açúcar e da laranja no estado de São Paulo. 
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Prancha 07- Cultivo de soja (1996-2003-2010-2015) em São Paulo 

Fonte: IBGE. Organização: Fredi dos Santos Bento. 

         Em respeito ao cultivo da soja é interessante demarcarmos as disputas territoriais entre a 

mesma e a cana-de-açúcar e isso se verifica quando percebemos que as regiões do estado de São 

Paulo com maior produção do grão estão na fronteira com o estado do Paraná, evidenciando a 

territorialização dos dois cultivos e as constantes disputas travadas entre ambos os cultivos. 
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Prancha 08- Cultivo de amendoim (1996-2003-2010-2015) em São Paulo 

Fonte: IBGE. Organização: Fredi dos Santos Bento. 

           Apesar de o amendoim aparecer com números que mostram uma expansão no estado de 

São Paulo, é verificável que tal valor é irrisório se comparado a produção da cana-de-açúcar pelo 

estado. 
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Prancha 09- Cultivo de algodão (1996-2003-2010-2015) em São Paulo 

Fonte: IBGE. Organização: Fredi dos Santos Bento. 

        Em consideração a produção de algodão percebe-se uma diminuição acentuada entre os anos 

de 2003 e 2010, principalmente nas microrregiões que compõem as Regiões Administrativas de 

Ribeirão Preto-SP e São José do Rio Preto-SP, regiões em que houve uma grande expansão do 

cultivo da cana-de-açúcar nas últimas décadas. 
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Prancha 10-Cana de açúcar (1996-2003-2010-2015) em São Paulo 

Fonte: IBGE. Organização: Fredi dos Santos Bento. 

          Nesse exercício fica bem claro o avanço da cana-de-açúcar para o Oeste do estado de São 

Paulo entre 1996 e 2015, como podemos perceber ao se considerar a ampliação dos cultivos em 

Regiões Administrativas como as de Presidente Prudente, Araçatuba e São José do Rio Preto-SP e 

que nos tensiona a realizar um novo comparativo da cana entre os anos de 1995, 2000, 2005 e 

2010 (Prancha 11). 
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Prancha 11- Cana de açúcar (1995-2000-2005-2010-2015) em São Paulo 

Fonte: IBGE. Organização: Fredi dos Santos Bento. 

 O exercício empreendido diz respeito ao atual momento vivenciado pelo capital 

agroindustrial canavieiro e as disputas territoriais promovidas pelo mesmo inclusive contra outras 

culturas como a soja e a laranja no estado, tendo em vista as perspectivas de expansão da gramínea 

e que se expressam melhor quando plotamos num único gráfico (Gráfico 11), em que se percebe 

que de longe a cana é a cultura de maior produção no estado de São Paulo. 
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Gráfico 11- Comparativo entre as culturas analisadas (1996-2003-2010-2015) 

Fonte: IBGE. Organização: Fredi dos Santos Bento. 

 No entanto, nos últimos anos tem chamado atenção também outro ponto importante na 

discussão em torno do processo de transição porque passa o setor, tendo em consideração a 

mecanização da cana de açúcar e os rebatimentos diretos para os trabalhadores, dadas as mudanças 

que tem sido colocadas para o setor a começar pela substituição dos trabalhadores manuais (corte 

manual), pelo corte mecanizado, bem como pela construção de um discurso em torno da 

qualificação profissional enquanto solução para o crescente desemprego que passaria a assolar as 

grandes regiões produtoras da gramínea, com ênfase para o estado de São Paulo, que além de ser o 

mais avançado quando tratamos em respeito a mecanização (Gráficos 12 e 13), é também um dos 

com maiores registros de trabalhadores desempregados (Gráficos 14 e 15). 
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Gráfico 12- Percentual de colheita mecanizada 

Fonte: CONAB, 2017. Organização: Fredi dos Santos Bento. 

 

Gráfico 13- Percentual de colheita manual e mecanizada no estado de São Paulo 

Fonte: CONAB, 2017. Organização: Fredi dos Santos Bento. 
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Gráfico 14-Número médio de pessoas ocupadas em diferentes agrupamentos no setor 

sucroalcooleiro no Centro-Sul  

Fonte: Adaptado de Baccarin; Camargo e Correa (2014). Organização: Fredi dos Santos Bento. 

 

Gráfico 15- Número de pessoas médio de pessoas ocupadas em diferentes agrupamentos no 

setor sucroalcooleiro no estado de São Paulo  

Fonte: Adaptado de Baccarin; Camargo e Correa (2014). Organização: Fredi dos Santos Bento. 
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 A mecanização do corte da cana já é maior que 90% no estado de São Paulo e os 

rebatimentos diretos se apresentam quando analisamos o número de pessoas empregadas no setor 

tanto no Centro-Sul, quanto no estado de São Paulo, dado que de acordo com Baccarin; Camargo 

e Ferreira (2014) reduziu-se em 36.827 pessoas, cerca de 7,4% entre 2013 e 2014, o número de 

pessoas ocupadas no Centro-Sul, ao mesmo tempo em que a produtividade dos trabalhadores 

ampliou-se em 2,5 vezes entre 2007 e 2014, de acordo com os dados apresentados (Figura 11). 

 

 

Figura 11- Colheita mecanizada da cana-de-açúcar em Flórida Paulista-SP 

Fonte: Pesquisa de Campo (2016-2018). Organização: Fredi dos Santos Bento. 

 Em São Paulo o número de pessoas contratadas por empresas sucroalcooleiras caiu em 

25.327 pessoas, cerca de 8,7% entre 2013 e 2014, como afirmam Baccarin; Camargo e Ferreira 

(2014), tendo caído também o número de pessoas no setor industrial das empresas canavieiras, 

havendo queda também no grupo de pessoas que integram os processos mecanizados, queda esta 

de 0,6%. Por conseguinte, o número de trabalhadores canavieiros no estado sofreu baixa de 

22,4%, equivalendo a 83,5% da diminuição do total das ocupações sucroalcooleiras. 

 Um detalhe importante do Gráfico 15, diz respeito a redução do número de trabalhadores 

mesmo nos processos mecanizados em 235 pessoas, bem como na diminuição de 21.154 

trabalhadores canavieiros atenuando assim as contradições do atual período vivenciado pelo setor, 

em que a promessa de empregos para os trabalhadores que são obrigados a deixar o corte manual, 
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pela não mais existência do mesmo, não se realiza, e para além disso, traz uma série de 

rebatimentos que vão desde a anulação de alguns dos principais corredores migratórios. 

  Menezes; Silva; Cover (2011) pontuam que a reestruturação porque tem passado o setor que 

aqui estamos entendendo enquanto transição tecnológica ou técnico ocupacional é identificada por 

alguns pesquisadores enquanto um „novo ciclo de modernização‟, baseada na expansão acelerada 

de colhedeiras de cana (Gráfico 16), mas que omite uma série de contradições presentes no 

processo, com a ampliação do descarte de trabalhadores, bem como pela ampliação das 

incomodações ocupacionais para o setor mecanizado, rompendo, portanto, com a ideia de que 

apenas o corte manual deixava marcas físicas nos trabalhadores e trabalhadoras, contradição que 

analisaremos no capítulo 2 desta dissertação. 

 

Gráfico 16- Vendas internas totais no atacado de colhedoras de cana (2015-2017*
20

) 

Fonte: ANFAVEA, 2017. Organização: Fredi dos Santos Bento. 

 A mecanização no setor agroindustrial canavieiro apesar de não ser tão atual assim, tem 

neste início de século sua maior expressão, dado que não esteja mais relacionada apenas ao 

atendimento do crescimento de exportações, bem como de um discurso ambiental, ou mesmo de 

ameaça aos trabalhadores para que estes elevem sua produtividade, dado que para o corte 

mecanizado os atributos são diferenciados daqueles exigidos para o manual, dado que a 

especialização, a escolaridade e até mesmo o local de residência sejam fatores importantes, mas 

que omite uma série de questões relacionadas a contratação desses trabalhadores. 

                                                           
20

 Tendo em consideração que o ano de 2017 ainda não havia findado a época da coleta dos dados, não se tem 

disponíveis todos os dados referentes ao ano das vendas de colhedoras de cana, referente a data em que foram 

colhidas essas informações. 
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 Novaes (2007) chamou a atenção para o fato de que o trabalhador no setor mecanizado, teria 

acesso a uma série de direitos trabalhistas como o seguro desemprego, dentre outros, mas o que 

temos constatado em nossa análise, nos permite empreender uma leitura um pouco distinta, dado 

que a transição técnico-ocupacional da colheita da cana, trouxe consigo também a ampliação do 

número de empresas prestadoras de serviço (terceirizadas), produzindo e ampliando a 

terceirização do trabalho, bem como ao mesmo tempo, tem servido para ampliar a 

superexploração do trabalhador manual ainda ocupado e ao mesmo tempo precarizar suas 

condições de trabalho em monta jamais vista, inclusive realizando trabalho em condições análogas 

a de escravo como observado na Região Administrativa de Presidente Prudente (SP). 

 Outro ponto de debate diz respeito a uma matéria noticiada no site Rede Brasil Atual, sob a 

intitulação “mecanização do corte da cana facilita trabalho, mas aumenta desemprego e jornada 

exaustiva” em 01 de abril de 2014. Em consideração a mesma, temos que perceber a transição 

tecnológica não só amplia o desemprego e a jornada de trabalho, como ao invés de „facilitar‟, na 

verdade dificulta o trabalho, dadas as metas a serem atingidas pelos trabalhadores e trabalhadoras 

que laboram no setor, que vão desde o consumo de combustíveis ao cuidado com as máquinas, até 

mesmo as pausas realizadas e a troca constante de turnos, sem falar nas incomodações 

ocupacionais que também os atingem, desde mecânicos, operadores de colhedeiras, tratoristas, 

operadores de pá carregadeira e moto niveladoras, que compõem o que estamos chamando de 

motomecanização do trabalho na agroindústria canavieira, composta assim por tratoristas e 

operadores. 

 Moraes (2007) avalia que a mecanização da colheita modifica o perfil dos trabalhadores e 

trabalhadoras a serem contratados (tratoristas, operadores de colhedeiras, motoristas etc.), tendo 

em consideração que a escolaridade como afirmamos antes, torna-se fator preponderante e isso 

rebate na realização dos cursos de qualificação profissional por esses trabalhadores, pois, se de um 

lado o discurso que envolve a mesma, associa a sua realização ao emprego certo, de outro, os 

trabalhadores pouco qualificados e por si só, com pouca escolaridade, veem as chances de 

realização do mesmo cada vez mais distantes e acabam assim expulsos do setor como apreendido 

em Emilianópolis-SP na Região Administrativa de Presidente Prudente, caso este que 

analisaremos no capítulo 4. 

 Ricci et. al (1994) afirmam que são quatro os principais impactos da mecanização, a citar a 

redução no tempo das atividades realizadas, a diminuição da demanda por mão-de-obra, a redução 

da mão-de-obra em si e a mudança qualitativa na demanda por trabalhadores. Todavia, é 

importante acrescermos a estes impactos não apenas uma mudança qualitativa como também 

quantitativa e que omite a proveniência (origem) dos trabalhadores contratados e as formas de 
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contratação dos mesmos, além de questões relativas as próprias relações de trabalho vivenciadas 

pelos trabalhadores, sob o expediente do incentivo a competição e o alcance das metas. 

 A mecanização para Lourenço (2012) é apenas um dos fatores que marcam o 

amadurecimento da modernização da agricultura, ou melhor da tecnificação e gestão do trabalho 

com vistas a ampliação da acumulação, intensificando desse modo, a precarização e a 

superexploração do trabalho nos canaviais. 

 Baccarin; Gebara; Bara (2011) afirmam que a mecanização da cana amplifica o controle 

exercido pelo capital agroindustrial canavieiro sobre os trabalhadores e trabalhadoras, bem como 

do ritmo de trabalho desenvolvido por esses e essas, mas que não devem creditar a transição 

técnico-ocupacional apenas a um discurso ambiental, como também na necessidade do setor em 

ampliar seus lucros, apesar das dificuldades postas para a mecanização a citar: a maior extensão 

dos talhões de cana, o relevo plano e o investimento gasto nas mesmas que ultrapassa a cifra de 

um milhão de reais. 

  Outro rebatimento direto deste período de transição técnico-ocupacional têm haver com a 

realização e o incentivo a realização de cursos de qualificação profissional pelas empresas 

sucroenergéticas, dado os mesmos serem enxergados enquanto alternativa para os trabalhadores e 

trabalhadoras se manterem nos canaviais, criando se a ilusão de que além de se manterem 

trabalhando no setor, os mesmos terão possibilidade de aferir maior remuneração, além de que 

quanto mais cursos realizarem, maiores serão suas chances de empregarem-se, e que acaba por 

atraí-los para centros de capacitação (Figura 12). vinculados ou não a empresa, mas o que ocorre 

na verdade é que as empresas estão mais preocupadas ao ofertarem os cursos com a formação de 

um exército de mão-de-obra de reserva para as operações mecanizadas, ao mesmo tempo em que 

cumprem determinações que lhes possibilitem aferirem selos sustentáveis como descrito 

anteriormente, além do atendimento de princípios como os do Global Compact.  
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Figura 12- Certificados de qualificação profissional 

Fonte: Pesquisa de Campo (2016-2018). Organização: Fredi dos Santos Bento. 

 Duas dessas iniciativas realizadas pelo setor dizem respeito aos cursos oferecidos pela 

plataforma Via Rápida em conjunto com o estado de São Paulo e o sistema S, e o Projeto 

RenovAção, este último que assumiu o viés de ser mais que uma requalificação profissional, como 

também ser uma efetiva diversificação do perfil e crescimento profissional, relacionados a 

demanda local, havendo também a participação dos sindicatos para que se realizassem os mesmos, 

sendo assim uma marca destes cursos, as parcerias realizadas seja entre o capital agroindustrial 

canavieiro e o Estado, seja com o poder público municipal, bem como por outras instâncias como 

sindicatos dos trabalhadores rurais e dos empregados rurais ou rurais patronais. 

Essas e outras questões rebatem na necessidade de compreensão do processo de expansão 

dos canaviais tem sido realizado nos últimos anos em áreas não tradicionais que ao longo da 

história pouco ou nada receberam de investimentos ligados ao setor, a exemplo dos pequenos 

municípios da Região Administrativa de Presidente Prudente (SP) que se tornaram reféns dos 

impactos ocasionados pela crise, com a desativação de inúmeras plantas agroindustriais, 

ocasionando a concentração e centralização do setor na região, ainda mais num período marcado 
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pela ampliação do número de usinas em processo de recuperação judicial
21

 e/ou falência, tendo em 

vista que o país tem aproximadamente 79 usinas em recuperação (VALOR ECONÔMICO, 2016). 

A Região Administrativa de Presidente Prudente (SP), expressa desse modo, uma série de 

questionamentos e disputas territoriais que nos possibilitam o desafio de analisar o atual estado de 

coisas vivenciado pela agroindústria canavieira no país, por conta da persistência de marcas 

históricas e geográficas que nos revelam entendimentos a respeito da configuração existente na 

região neste início do século XXI e que tornam importante a realização de um debate em respeito 

à escala de análise a que nos propomos nesta dissertação, sendo primordial a realização de 

apontamentos em consideração a própria conformação da escala de análise em nosso recorte 

territorial. 

 

 

1.3.Da escala de análise para a compreensão da territorialização do capital agroindustrial 

canavieiro na Região Administrativa de Presidente Prudente (SP) 

 

 A perspectiva de nos dedicarmos a uma temática tão debatida ao mesmo tempo em que é 

tão vilipendiada pela ciência geográfica que é a da escala geográfica diz respeito ao fato de não 

podermos pensar em nosso recorte territorial, ou seja, a Região Administrativa de Presidente 

Prudente, dessituado da construção de uma escala de análise e seus pressupostos teóricos que 

tornem possível que trabalhemos com o recorte escolhido, ou melhor que torne possível 

sinalizarmos os principais motivos que nos levam a sinalizar para a Região Administrativa de 

Presidente Prudente enquanto mote de nossa análise. 

 Dessa maneira nos questionamos, quais são os desafios que se colocam para 

empreendermos uma leitura geográfica do trabalho a partir da escala? De que forma a análise 

escalar pode aclarar os desafios que se interpõem ao questionarmos o modelo societário vigente, 

ao mesmo tempo em que é preciso que nos perguntemos, o que é escala? De qual (is) escala(s) 

estamos tratando? Qual o papel que a mesma tem desempenhado na ciência geográfica? Essas e 

outras questões nos estimulam a tratar tal questão pelo fato de que o mesma tem gerado certa 

controvérsia no que tange ao efetivo papel da escala na construção do saber geográfico, sendo 

portanto primordial que possamos nos debruçar sobre a temática, sem deixarmos de considerar os 

desafios que se interpõem ao optarmos por uma ou mais escalas na construção da objetivação de 

um determinado processo ou fenômeno a ser analisado, como é o caso do que estamos propondo 

                                                           
21

 Em consideração a recuperação judicial é importante destacar que a mesma foi criada com um prazo de duração de 

dois anos, entretanto a saída encontrada pelas empresas tem sido a falência dado o não cumprimento das 

especificações pedidas no prazo solicitado (VALOR ECONÔMICO, 2016). 
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analisar nesta seção deste texto, que é a territorialização do capital agroindustrial canavieiro na 

Região Administrativa de Presidente Prudente-SP. 

Ademais, ao pensarmos em respeito a escala, a primeira coisa que nos vem em mente, diz 

respeito ao papel da mesma em nossa própria vida cotidiana, bem como na resolução de uma série 

de questões que margeiam o homem, e por isso este ter buscado na natureza certa ideia de ordem 

que pudesse dar conta de solucionar aquilo que ele apreendia ao seu entorno, bem como os 

diversos seres que o cercavam (BAHIANA, 1986). 

 Melazzo; Castro (2007) nos permitem estocar outro ponto importante no que diz respeito à 

escala da ação produzida por cada sujeito, chamando a atenção para as relações sociais, 

econômicas e culturais, com o sentido de se efetivar a apropriação/domínio das escalas, dado que 

o homem ao longo de sua história tem não apenas atuado enquanto produtor de escalas, como 

também enquanto articulador das mais variadas escalas em prol da objetivação de diferentes 

ações. 

Em contrapartida, Costa (2012) alerta que apesar de o capital atuar numa escala global, 

suas ações resvalam para outras escalas, nos permitindo pensar no metabolismo societário em 

voga não apenas atuando globalmente, como também produzindo uma “escala de dominação”, e 

que entra em choque com as escalas do cotidiano, permitindo-nos questionar os interesses que se 

interpõem para a articulação entre as escalas promovidas pelo capital, interesses esses que se 

expressam quando tomamos em consideração a escala do território nacional e mesmo a regional, 

haja vista  os rebatimentos que as diretrizes propostas por escalas maiores como a global, 

determinam no território nacional. 

Essa questão é importante para todos nós preocupados em esmiuçar e desmistificar as 

ações empreendidas pelo modelo societário vigente no território brasileiro, principalmente na 

fração territorial que compreende a Região Administrativa de Presidente Prudente, dado que as 

escalas projetam e refletem o controle societário estabelecido para toda a sociedade, sendo nosso 

papel realizarmos uma leitura que dê conta de analisar tais conteúdos. 

Para tanto, ao tratarmos da análise escalar, não podemos perder de vista que jamais 

daremos conta de empreender uma leitura em respeito a um processo ou fenômeno em sua 

totalidade, sendo importante o debate no que tange ao recorte a ser apreendido e que em nosso 

caso diz respeito à possibilidade de realizarmos uma leitura geográfica do trabalho a partir do 

agronegócio canavieiro, que sob a prerrogativa do discurso falacioso do desenvolvimento 

nacional, sustentável etc., omite diversos agravos no que tange aos descumprimentos trabalhistas, 

à saúde dos trabalhadores, à sustentabilidade, a questão sindical, ambiental dentre outros 

rebatimentos de sua atuação no território nacional nas mais variadas escalas. 
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Em contrapartida, as questões apresentadas são parte de uma análise que deve ser tomada 

enquanto prioritária, que é a de entendermos efetivamente o que é a escala, e de qual escala 

estamos tratando ao construirmos o saber geográfico, bem como qual o papel que esta tem na 

desmistificação das contradições que permeiam o atual estado de coisas.  

A abordagem escalar é colocada, por vezes, a parte nos mais diversos estudos que 

referenciam as categorias e conceitos que objetivam a ciência geográfica, o que é uma 

contradição, uma vez que é pela escala que podemos apreender a realidade estudada, sendo nosso 

interesse neste texto darmos uma melhor significação para um conceito tão importante na 

construção desta ciência, porém tão vilipendiado ao patamar de um conhecimento anexo, que é o 

da análise escalar. 

Nesta segunda década do século XXI, é preciso que nos direcionemos para os sinais dos 

tempos oferecidos pelo capital, dado estes expressarem o conteúdo de irracionalidade que 

perpassa o nosso tempo histórico, tomando em consideração, ainda, a nova polissemia que 

caracteriza a classe trabalhadora, levando em conta as marcas destrutivas geradas pelo capital, e 

seu rebatimento nas mais diferentes escalas de análise do fenômeno (THOMAZ JUNIOR, 2011). 

Dessa forma, em nenhuma época foi tão importante tensionarmos os reais significados e 

conteúdos que se apresentam para a produção das escalas na construção do conhecimento, tendo 

em vista que através das escalas podemos captar as contradições que perpassam nosso tempo 

histórico, pois ao compreendermos o fenômeno estamos atingindo sua essência manifesta a partir 

das contradições que se exprimem diariamente para a humanidade, nas suas relações travadas 

enquanto seres históricos que exercem determinadas atividades (KOSIK, 1976). 

Ao objetivarmos a escala, é preciso que compreendamos que para entender seu significado, 

sua funcionalidade e atuação, temos que conhecer sua estrutura, ou seja, como é produzida, 

porque e para quem é produzida, assim como as finalidades e porque não “contra finalidades” 

existentes na apropriação e manifestação das mesmas para as relações desenvolvidas no interior 

da sociedade capitalista, sendo imprescindível captarmos o movimento do real interno por de trás 

da questão, enquanto forma de alcançarmos os reais entendimentos no que diz respeito à 

produção/existência das escalas, dado que a melhor maneira de realizarmos tal empreendimento é 

mergulhando na própria abordagem escalar, o que nos possibilita a transformação da mesma 

através do nosso agir (KOSIK, 1976). 

Porém, ao tensionarmos o movimento do real, estamos enfatizando um todo que não é 

“apenas um conjunto de relações, fatos e processos, mas também sua criação, estrutura e gênese”, 
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e por isso ao tratarmos da abordagem escalar, é necessário compreender interação necessária que 

resulta na criação do todo (KOSIK, 1976). 

Tal criação não deve perder de vista o poder e o papel da escala, que inclusive resulta na 

criação de determinados fenômenos, bem como a materialização da mesma permite 

depreendermos determinado processo em análise, pois a “ideia de escala se impõe assim que 

aparece a necessidade de representar ou de representar-se” a realidade em que estamos inseridos, 

sendo essa marcada pelo sociometabolismo do capital, e seus agravos e contradições para a 

humanidade (RACINE, RAFFESTIN, RUFFY, 1983 p.127; BAHIANA, 1986; MELAZZO, 

CASTRO, 2007). 

Sousa (2013) assevera que a problemática envolvendo a questão escalar rebate no caráter 

ontológico das mesmas, dado o autor questionar se de fato existiriam escalas no mundo real, ou se 

estas seriam apenas “artifícios intelectuais” que nos utilizamos para analisar o movimento do real, 

pois a escala é um meio de contextualizar a realidade. Em oposição a essa ideia, é preciso que 

consideremos que a escala não é uma realidade fixa, desenvolvendo-se a partir do metabolismo 

societário vigente (SMITH, 1998). 

Nesse sentido, ao trazermos para o debate essa discussão, demarcamos o profícuo 

exercício realizado ao longo da disciplina, que é o de pensar, pois se a realidade está em 

movimento, é necessário que pensemos em respeito ao movimento, como também que nossas 

reflexões, ideias, dúvidas, certezas e incertezas sejam fruto desse movimento, por isso a 

necessidade de pormos nosso pensar em movimento (KOSIK, 1976; LÉFÈBVRE, 1983). 

Carlos (2009) adverte que ao pensarmos o conhecimento, estamos ao mesmo tempo 

construindo-o, e isso vale para as categorias e conceitos que marcam a ciência geográfica, dado 

que “não há verdades eternas, mas um pensamento em mudança constante que exige sempre 

novos parâmetros”, e isso fica claro quando colocamos em debate o papel da escala na construção 

do saber, ao mesmo tempo em que o conceito de escala não deve ser confundido com outros que 

fazem parte do plantel de conceitos da Geografia como alerta Brenner (2013). 

Oliveira et.al (2011) definem a escala enquanto um problema epistemológico, a partir de 

sua análise que versa a escala a partir da ideia da mesma enquanto medida de proporção. Santos 

(1996) sinaliza para a necessidade de selecionarmos uma fração (recorte/ aspecto) da realidade 

enquanto forma de construirmos tal saber, a partir daquilo que é apreensível aos nossos sentidos, 

amparado num arcabouço de conceitos que efetivamente deem conta de empreender uma leitura 

dos conteúdos que qualificam a escala de análise. 
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Todavia, ao falarmos de escala, salta a noção de escala cartográfica, expressão quantitativa 

por excelência, representada sob a forma de uma escala numérica, em que quanto menor a escala 

maior o ponto a partir do qual partirmos na análise de um terreno, sendo expressão então de uma 

relação matemática, topográfica e métrica que existe entre as dimensões de um objeto na 

realidade, permitindo que se estabeleça modelizações sobre um espaço aferido. (BAHIANA, 

1986; SILVEIRA, 2004; MACÊDO, 2009; SOUSA, 2013). 

Tal é a associação da escala com a escala cartográfica, que Sposito (2006, p.144) adverte 

que o “domínio espacial da realidade tem sido mais considerado do ponto de vista da escala 

cartográfica do que da escala geográfica”, tendo um papel primordial na construção de mapas, 

bem como na implementação de um determinado recorte de análise espacial. 

Entretanto, é insuficiente a nosso ver a apresentação da escala enquanto simples medida do 

terreno, ou instrumento para projetar/representar o real, dado que o problema da escala é 

primordial para o geografar, e desse modo à escolha da escala de análise se deve as preferências 

daqueles que se ocupam em analisar determinados processos ou fenômenos, sendo importante 

considerarmos que podemos escolher previamente a melhor escala que dê conta daquilo a que nos 

propomos entender, todavia devemos sempre nos questionar: mas afinal o que é a escala?  E quais 

são as escalas que melhor se adequam aos problemas que queremos analisar (RACINE; 

RAFFESTIN, RUFFY, 1983; MELAZZO; CASTRO, 2007). 

Bahiana (1986) nos leva a contemplar como a questão da escala tem sido tratada na ciência 

geográfica desde o período marcado pela então conhecida Geografia Tradicional até as 

perspectivas atuais, com ênfase para aquelas com um viés comportamental-humanista, em que a 

escala pode ser associada a quadros de referência para processos, quer sejam escalas de percepção 

como processos de difusão e crítico-dialético, em que o viés assumido se dá pela visualização das 

mesmas enquanto um processo social. 

Racine; Raffestin; Ruffy (1983) chamam a atenção para a grande escala em que estariam 

presentes a informação factual, os dados individuais ou desagregados, a tendência à 

heterogeneidade e a pequena escala marcada pela informação estruturante, dados agregados, 

tendência à homogeneidade e ao modelo e valorização do organizado e do produtivismo. 

Melazzo; Castro (2007, p.138) ao questionarem se as escalas seriam uma noção, conceito 

ou teoria, nos permitem asseverar que enquanto uma noção, a escala se associa a uma 

representação, enquanto elemento que permite representar a realidade (um recurso). Ademais, 

enquanto conceito a escala torna-se uma estratégia para revelar ou esconder “determinadas facetas 

apreensíveis a partir da escolha deliberada do sujeito cognoscente”. 
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Ao passo que, mais que uma representação da realidade ou estratégia para revelar/omitir 

facetas de um objeto em análise, a escala também pode ser lida enquanto um ponto de partida para 

a construção de um objeto do conhecimento, sendo entendidas então enquanto escalas de análise, 

variando de acordo com as questões/problemas apontados pelos sujeitos que orientam a 

construção das mesmas, e que nos permitem por em debate quais as dificuldades de se empreender 

uma análise escalar de determinados processos no que diz respeito à atuação do capital e sua 

capacidade não apenas de controlar e criar escalas, como também de omitir/ofuscar possibilidades 

de construção escalar que se oponham àquelas sob a influência do mesmo (SOUSA, 2013). 

Smith (1998) ao fazer referência à questão escalar, traz para o debate três escalas primárias 

insurgidas através do controle/produção do espaço pelo metabolismo societário do capital, sendo 

elas a escala do espaço urbano, da nação-Estado e do espaço global, destacando ainda que ambas 

foram dadas antes mesmo de o modo de produção capitalista tomar forma enquanto tal, tendo em 

vista que a escala urbana atua enquanto um “nó local no interior de circuitos globalmente 

organizados de acumulação do capital” e a escala global é pautada pelas redes de cidades e regiões 

interconectadas. 

Ao consideramos tais horizontes de ler e construir a abordagem escalar, temos em mente a 

importância de conceituarmos as principais diferenças e interlocuções entre as distintas leituras 

que se apreendem para esta temática, tendo em conta uma análise focada no conteúdo destrutivo 

gerado pelo metabolismo societário em voga, que traz rebatimentos inclusive para outras leituras 

escalares que versam outros temas, a exemplo das escalas do clima e geomorfológica, dadas as 

devidas conexões no que diz respeito à ofensiva do capital sobre a natureza, promovendo a 

pilhagem dos recursos naturais, tendo poder também para interferir em escalas intermediárias no 

que diz respeito aos processos naturais. 

Nesse sentido, apesar de nosso interesse relacionar-se a apreensão do caráter perverso das 

ações do metabolismo societário do capital que alteram/modificam/constroem/reconstroem 

escalas, tal processo pode ser verificado mesmo que de maneira um pouco diferente, nas escalas 

do clima, que não podem ser lidas apenas por suas dimensões espaciais e temporais, mas pelas 

“dinâmicas dotadas de atributos altamente sensíveis aos ritmos, variações e alterações de todas as 

forças terrestres”, e isso inclui a ação humana em potencial, mesmo que em escala menor de 

atuação, sendo importante enxergamos os nexos/conexões destas escalas com as de maior 

representação responsáveis por processos atmosféricos e geológico-geomorfológicos complexos 

(SANT‟ANNA NETO, 2013, p. 35). 

Smith (2002) enfatiza que é na escala global que o capital age de forma mais avassaladora, 

dada esta ser a escala do capital financeiro e do mercado mundial, diferindo assim da escala do 
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Estado-nação, caracterizada pela cooperação político-militar, e da escala local, de reprodução 

social, ou seja, a escala da vida cotidiana. Ao estocarmos tal leitura, temos em pensamento a 

necessidade de não apenas lermos o metabolismo societário em voga, dada a escala global, mas 

sim pela articulação das três escalas, e os rebatimentos que se objetivam para pensarmos as formas 

de expressão escalar da perversidade contida nas relações estranhadas produzidas pelo capital. 

No entanto, as definições de escala que pontuamos até o momento, ainda não são 

suficientes no que diz respeito à totalidade das relações que podem ser analisadas através da 

realização de uma leitura escalar, sendo impreterível o debate que leve em consideração não 

apenas a dimensão espacial contida nestas, como também a temporal. 

Haesbaert (2006, p. 104), por exemplo, enfatiza a importância de se diferenciar duas 

formas de interpretar a escala, sendo uma delas relacionada ao aspecto físico, estanque, 

quantificável do real e outra pautada por uma ideia objetivada numa noção de espaço e tempo 

enquanto relativos, em que a escala expressa uma dimensão relativamente mutável do real, sendo 

o espaço e o tempo “concomitantemente absolutos e relativos, estáveis e dinâmicos”, numa 

abordagem relacional. 

Costa (2012) destaca que a escala pode ser concebida enquanto cenário por onde se 

encaminham as ações dos mais diferentes atores, sendo que as ações compõem a escala. Essa 

interpretação é interessante, pois nos permite enfatizar a objetivação das escalas produzidas por 

sujeitos históricos antagonistas, num processo que tem como ênfase o capital e seu par dialético, o 

trabalho, e como se realiza o enfrentamento entre esses atores, o que rebate na necessidade de 

compreendermos, como enfatizamos anteriormente, não apenas a dimensão espacial contida na 

análise escalar, como também a temporal. 

Santos (1996) enfatiza que a escala é um dado/representação temporal e não espacial, 

tendo em consideração que a mesma varia com o tempo, chamando a atenção para a importância 

da compreensão dos eventos que se sucedem e que ao serem lidos/apreendidos, revelam a escala 

das variáveis relacionadas à produção do mesmo, podendo se levar em conta a escala das forças 

operantes e a escala do fenômeno. Todavia, a ocorrência destas escalas se dá pela extensão dos 

eventos. Ao pensarmos os eventos é importante denotarmos o embate entre duas escalas de 

análises, sendo uma delas relacionada com o cotidiano, pautada pelas ações locais em 

contrapartida a uma ordem global que capitaneia o desenvolvimento do que o autor pontua 

enquanto escalas superiores de análise. 

Essas e outras definições nos levam a tensionarmos o viés que considera as escalas apenas 

enquanto níveis de uma determinada realidade, ordens de grandeza, bem como enquanto unidade 
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de uma problemática e mediação entre diferentes representações como asseveram Lacoste (1985) 

e Gama (1998), pois a nosso ver a escala é muito mais que isso, ela é parte da construção não 

apenas do saber geográfico e suas mais diferentes formas de concepção, como também é capaz de 

nos levar a por em questão uma das principais ferramentas, opções metodológicas que marcam o 

desenvolvimento desta ciência, que advém da realização dos trabalhos de campo, que enxergamos 

por excelência enquanto enleados a materialização das escalas de análise. 

É sob a égide desta discussão que Alentejano; Rocha-Leão (2006) admoestam que a 

articulação entre o local-regional e global se faz necessária na produção da análise de um 

fenômeno e que, pelo oposto, Serpa (2006) afirma que são as características de determinado 

processo/fenômeno que se pretende analisar é que justificarão a opção por determinado recorte 

espacial e não de outro, estando à escala ligada a ideia dos recortes espaciais de conceituação da 

realidade apreendida. 

A necessidade de tornamos apreensível às relações sociais por meio da abordagem escalar 

tem sentido quando consideramos as distintas estratégias que se perpetuam na construção escalar 

realizada pelo capital e pelos sujeitos sociais que vivem da venda de sua força de trabalho, tendo 

em mente a importância de podermos ler a partir das escalas de análise, a construção/reconstrução 

de posicionamentos que estruturam o enfrentamento entre o capital e o trabalho neste início de 

século, pois a escala tem um papel central para aclararmos os conteúdos presentes nas 

contradições que se objetivam no enfrentamento de projetos opostos de sociedade, um pautado 

pelo metabolismo societário vigente e o outro que se propõe a ser oposto ao que está solidificado 

na atualidade (SMITH, 2002). 

Esse ponto de vista nos impele um problema importante ao pensarmos/tensionarmos a 

abordagem escalar, que diz respeito a um processo verificado por Haesbaert (1999) e Brandão 

(2004), de modo que ao tratarmos questões como as colocadas neste texto ao trazem para o debate 

a realização de uma leitura geográfica do trabalho a partir da abordagem escalar, é comum que 

tenhamos em mente apenas a relação entre a escala local (da vida cotidiana) e global, omitindo 

assim o papel das escalas intermediárias na apreensão/leitura desses processos, ofuscando, 

portanto uma série de esclarecimentos no que tange a atuação do capital nos mais diferentes 

setores da economia, política e cultura mundiais e seu potencial regionalizador. 

Dessa forma, escolher/tensionar uma escala exige que consideremos que ao realizar tal 

empreitada, estamos escolhendo atores/sujeitos, um modo e um campo de 

confrontação/enfrentamento, o que nos permite retomar a ideia de escala enquanto estratégia, ao 

mesmo tempo em que potencializa a possibilidade de lermos/ apreendermos o processo social que 
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a constrói, sem deixarmos de considerar o desnível existente entre as mesmas, que são 

consequências das diferenças de poder entre os atores que promovem a construção destas. 

Tal questão leva a imposição de algumas escalas sobre outras, pois “as estratégias 

escalares são postas em ação para produzir cenários favoráveis ao exercício do poder no espaço”, 

o que confere as escalas um caráter mutável, de acordo com as variáveis que são colocadas em 

debate, e que fica ainda mais visível quando consideramos a análise a partir das escalas 

geográficas, indo em contraposição ao exposto por Lacoste (1985, p.74) em que “um fenômeno só 

pode ser representado numa determinada escala de análise” (SANTOS, 1996; OLIVEIRA et.al, 

2011; COSTA, 2012, p.72). 

1.3.1. Escalas geográficas na construção do saber 

Até o presente momento, tateamos a questão escalar de maneira geral, não nos importando 

com qual escala estamos de fato tratando, ao mesmo tempo em que os apontamentos e incisões 

realizados já qualificam nosso interesse de compreender o papel da escala na construção do saber 

geográfico. Desse modo, a apreensão da escala que queremos enfatizar diz respeito à produção das 

escalas geográficas, enquanto possibilidade de construirmos uma leitura geográfica do trabalho, 

tendo em consideração seu papel preponderante na leitura das contradições que marcam a 

sociedade sob o jugo do metabolismo societário do capital. 

Ao trazermos para o debate as escalas geográficas, temos em pensamento seu potencial de 

não apenas representar os interesses do capital (escalas do capital), como também ser resultado e 

colaboradora das lutas sociais, permitindo, assim, que se faça o enfrentamento para com as 

mediações impostas pelo metabolismo societário vigente, ao mesmo tempo em que permitem 

propugnar caminhos que nos levem não apenas ao rompimento com o atual estado de coisas, 

como também a construção de uma alternativa que de fato possa responder aos anseios da 

humanidade, no que tange a uma vida cheia de sentidos, sendo no trabalho que enxergamos tal 

possibilidade (ANTUNES, 2000; SMITH, 2002). 

Neste aspecto, a escala geográfica não é apenas balizadora de uma estratégia, 

representação de um fenômeno ou processo, mas também é produtora de um discurso geográfico 

que nos permite tensionarmos os caminhos/alternativas que se interpõem para pensarmos não 

apenas o movimento do real apreendido pela objetivação das relações de trabalho, como também 

os desafios calcados numa leitura que dê conta de captar o movimento do capital pelas mais 

diferentes escalas geográficas (BATLLORI, 2002). 

Tal apontamento nos leva a questionarmos quais os problemas de pesquisa que trazemos, 

sendo a escala capaz de exprimir, pois, as angústias dos sujeitos sociais, permitindo, ainda, que se 
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dê a devida visibilidade as mesmas com o intuito de saltarmos para uma compreensão pautada 

numa série de questões que passariam despercebidas, e que nos permitem ver a mesma não apenas 

enquanto um “recurso metodológico à disposição dos geógrafos”, mas também enquanto um 

“dado ontológico”, receptáculo de cada processo, e que em nosso caso diz respeito às contradições 

que qualificam o metabolismo societário do capital, no que ponderamos enquanto prioridade do 

valor de troca em detrimento do valor de uso, materialização de um trabalho desprovido de 

sentidos, alienado, bem como da relação travada entre sociedade e natureza (SERPA, 2006; 

MELAZZO, p.134; CASTRO, 2007). 

Em referência a construção do saber geográfico, Carlos (2009, p.77) enfatiza que é pela 

Geografia que podemos empreender um pensamento capaz de revelar “o movimento que vai da 

localização dos homens e de suas atividades na superfície da terra à produção do espaço como 

momento de produção da vida”, sendo primordial estocarmos em respeito ao reverso da medalha 

de tal definição, pois apesar de se realizar a produção da vida, não podemos deixar de considerar 

que também o é, da produção de contradições e porque não, de morte para a humanidade. Isso é 

facilmente detectável através do caráter seletivo e manipulatório que perpassam as escalas de 

atuação do capital e sua capacidade de intervir nas mais diversas realidades pelas quais se depara, 

impondo assim, sua vontade. 

As escalas também são responsáveis pela interação social existente entre os sujeitos que as 

produzem, com ênfase para as diferentes temporalidades que se apresentam na elaboração das 

mesmas como postulamos anteriormente, produzindo então, interações espaciais capazes de 

exprimir o movimento empreendido entre o tempo e o espaço, nos permitindo uma compreensão 

das “relações entre elementos espaciais e temporais, por meio da interação entre os agentes e as 

dinâmicas capazes de transformar o arranjo espacial”, como aponta Catelan (2012, p.30). 

Em contrapartida, também é permeada pelas mais diferentes estratégias de controle social, 

a exemplo das contradições que caracterizam a relação capital x trabalho, levando em conta as 

estratégias de controle social dentro e fora do trabalho, bem como de apropriação dos recursos 

naturais, sendo o papel da escala, o de legitimar tais ações executadas pelo capital (SILVEIRA, 

2006; COSTA, 2012). 

Ao enfatizarmos a capacidade que as escalas geográficas possuem de legitimar o atual 

estado de coisas, não perdemos de vista, que pelo oposto, elas também tem a capacidade nos 

oferecer caminhos, propostas, sinalizações para rompermos com tal configuração, sob a aposta de 

um entendimento que verse as escalas enquanto reveladoras dos processos sociais resultantes do 

desenvolvimento da humanidade, o que se encaixa na concepção de escala admoestada por Smith 

(1992; 1998), ao abordar a mesma enquanto resolução geográfica de processos sociais 
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contraditórios, nos possibilitando a realização de uma leitura pautada pela ideia do 

desenvolvimento desigual, tendo em pensamento a produção espacial e territorial em diferentes 

níveis, sendo importante considerar também, a diferenciação interna dos territórios enquanto 

expressão geográfica da divisão do trabalho. 

Brenner (2013, p. 210) aponta uma questão importante que se trata da atuação das escalas 

pretéritas, dadas às estratégias que visam à reorganização de configurações escalares pretéritas, e 

que é facilmente percebida quando nos atentamos para as formas pelas quais o capital atua no 

território dos Estados-nações, não sendo as escalas então “propriedades estáticas, fixas ou 

permanentes das instituições político-econômicas”, e sim resultados de processos de 

escalonamento e reescalonamento. 

O panorama apresentado por Brenner (2013, p. 211) é interessante, pelo fato de que ao 

buscarmos uma concepção de escala que dê conta de nossas aspirações teórico-metodológicas, 

como também práticas, é preciso que entendamos que “as escalas não podem ser consideradas 

adequadamente como unidades fixas no interior de um sistema de recipientes encaixados 

definidos por seu tamanho geográfico absoluto”, num modelo parecido com o das bonecas russas, 

e que faz muito sentido tendo em vista que, de forma a poder oferecer 

esclarecimentos/posicionamentos no que diz respeito ao movimento do real, a escala deve ser 

apreendida de modo „relacional‟. 

Guimarães (2005) num olhar semelhante, assevera que a escala geográfica não deve ser 

relacionada apenas com o cotidiano, o local, pois além de produzida socialmente, a escala é “uma 

fusão do tempo e do espaço, da Geografia com a História”, articulando a escala do cotidiano a 

outro nível escalar que diz respeito à escala “do comando e do controle cada vez mais 

globalizado”, e que representa o tempo histórico em que estamos situados, tendo em conta todo 

um arcabouço que visa à destruição (liofilização) dos homens e mulheres enquanto células vivas 

dentro e fora do trabalho todos os dias (ANTUNES, 2000). 

Tal propositura nos remete a enfatizarmos a necessidade de enxergarmos as escalas 

geográficas enquanto “escalas espaço-temporais”, que se dão a partir de uma análise conjugada 

das dimensões espacial/geográfica e temporal/histórica da realidade, enquanto possibilidade de 

empreendermos uma leitura que possa verdadeiramente dar conta de apreender o jogo de escalas e 

a inter-relação existente entre as mais diferentes escalas na construção do movimento do real, 

exemplificado a partir das ações dos atores  que constroem/reconstroem as escalas geográficas 

(HAESBAERT, 2006). 
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Essa proposta chega em boa hora, tendo em pensamento o desafio de não negligenciarmos 

nenhuma escalas, pois o conteúdo expresso por estas, possui maior sintonia quando analisamos as 

mais diferentes configurações, desde a escala local até a de caráter global, podendo captar 

similitudes e diferenças que materializam o processo de totalização de uma leitura geográfica a 

partir da escala. Todavia, sob tal interpretação, Sposito (2006, p. 149-150) faz uma ressalva 

importante, que diz respeito ao fato de que não bastaria apenas reconhecer na escala, seu potencial 

articulador de diferentes recortes territoriais, mas sim a forma como “o tempo incide sobre 

diferentes territórios, oferecendo condições para o estabelecimento de relações de diferentes tipos, 

naturais, econômicas, políticas, sociais, culturais...que se refletem no espaço e nele se apoiam”, 

sendo de fato interações espaço-temporais. 

Moreira (2001, p. 9) chama a atenção para o fato de que a escala seja “um todo de planos 

cruzados” em que cada recorte” é um plano “que faz do todo do espaço um entrecruzamento de 

múltiplos recortes...havendo tantos recortes e entrecruzamentos quantos sejam os planos de 

atravessamento dos conflitos”, sendo a escala então “algo mais complexo que um simples produto 

espacial dos conflitos, pois o espaço é um plano de representação do olhar hegemônico”. 

Ao objetivarmos tal entendimento, endossamos nossa escolha por uma concepção de 

escala que se define pelo fato destas serem “produtos do capital, instâncias de concretização e de 

negação de seus movimentos internos” como argumentam Melazzo; Castro (2007, p.139), sendo 

por si só produções sociais, mas que não devem deixar de considerar a proposta de Sousa (2013, 

p.182) no que tange a escala da ação, tendo em conta a possibilidade  do “alcance espacial das 

práticas dos agentes” enquanto protoforma para empreendermos considerações relacionadas à 

produção/construção do que estamos considerando enquanto „escalas de enfrentamento‟, ou de 

„formas de estratégias, na busca por arranjos escalares radicalmente diferentes‟ na acepção de 

Brenner (2013), daquelas compostas pelo olhar hegemônico, numa acepção de Moreira (2001). 

Assim, parafraseando Smith  (1998, p.195), “uma compreensão da escala nos dá o 

instrumento final e crucial para entender o desenvolvimento desigual do capital”, nos estimulando 

a cotejar a partir de uma leitura geográfica do trabalho, o jogo de escalas estabelecido, e sua 

capacidade de manutenção do metabolismo societário do capital, que como veremos na próxima 

seção deste texto, acaba por configurar o que o autor proclama enquanto “vaivém do capital”, no 

que tange a criação, destruição e recriação de escalas, dada a tendência do capital em se mover 

para onde possa aferir a maior taxa de lucro encimada na exploração do trabalho não pago. 
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1.3.2. O papel da(s) escala(s) para a compreensão da territorialização do capital 

agroindustrial canavieiro na Região Administrativa de Presidente Prudente (SP) 

  

O profícuo debate que realizamos até o presente momento em respeito à abordagem 

escalar não deve deixar de considerar a exemplificação do que discutimos e questionamos, tendo 

por base a necessidade de enxergamos no real, as relações e os significados enquanto produtos do 

homem social, sendo este um sujeito real do mundo social, o que nos direciona para o debate 

escalar, bem como nos imprime a necessidade de enxergarmos a escala enquanto mediadora entre 

a ação e a intenção (KOSIK, 1976; RACINE, RAFFESTIN, RUFFY, 1983). 

 Dessa maneira é que qualificamos a apreensão de um fragmento do real exemplificado na 

configuração apreendida na 10
a
 Região Administrativa de Presidente Prudente (SP), alvo do 

avanço do agronegócio canavieiro nos últimos anos, sendo parte do que Moreira (2002) qualifica 

enquanto um “modelo concentrador e excludente”, num processo que sintetiza tudo o que 

debatemos até o presente momento, de maneira a considerar o intricado jogo de escalas que se faz 

mister entender para a realização de uma leitura geográfica pelo trabalho, e neste sentido 

colocarmos ênfase nos expostos de Smith (1998) no que tange ao vaivém do capital. 

 Ao estabelecermos tal correlação temos em juízo à chegada do capital agroindustrial 

canavieiro na região, que a procura de terras férteis, disponibilidade hídrica, com preço acessível, 

acabaram por fomentar/eleger a Região Administrativa de Presidente Prudente (SP), como um dos 

lócus dessa expansão, sob o agravante da existência na mesma de terras com pendência jurídica, o 

que sela a aliança entre o capital e o Estado, engendrando na região a proposta de 

desenvolvimento pelo setor canavieiro, proposta essa endossada num primeiro momento pelo Pró-

oeste (PROCANA) no período do Proálcool, sendo depois relegada ao esquecimento com o 

declínio do programa (BRAY, FERREIRA, RUAS, 2000; THOMAZ JUNIOR, 2009). 

 É a partir desta configuração que podemos entender os desdobramentos no que diz respeito 

à escala, pois o capital realizou um movimento de vaivém nesta região, num primeiro momento no 

final da década de 1970 e início da década de 1980, retomando seu movimento para a mesma num 

período posterior, especificamente a partir do ano de 2005, em que inicia a marcha voraz de 

expansão da cultura canavieira na região, o que manifesta o exposto por Brenner (2013, p.1 99) 

dado o fato de “o espaço estar sempre sendo produzido e transformado sob o capitalismo” com os 

mais perversos desdobramentos que vão desde os expedientes de precarização, degradação e 

superexploração do trabalho até a contaminação de córregos, plantações etc., bem como a atração 
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exercida no que diz respeito à mão de obra migrante que passaram a figurar na região (THOMAZ 

JUNIOR, 2009). 

 Em respeito a tal configuração, Brenner (2013) considera esta enquanto parte de um 

processo de reescalonamento, onde arranjos escalares pretéritos e estratégias nascentes, acabam 

por efetivar a restauração/revigoração destes arranjos, e que se exemplifica quando refletimos em 

respeito ao desenvolvimento do setor canavieiro na Região Administrativa de Presidente Prudente 

(SP), num processo marcado pela articulação de múltiplas escalas, desde a local sob os incentivos 

dos municípios para que se instalem unidades processadoras, passando pela regional, ao enxergar 

no agronegócio canavieiro, uma possibilidade de desenvolvimento regional, pela 

territorial/nacional (pacto federativo) , dadas as políticas que fomentam o desenvolvimento do 

setor, vide o sistema de créditos ofertados pelo BNDES, até a escala global, tendo por base a 

possível transformação do etanol em uma commodity e os investimentos de capital estrangeiro que 

tem sido realizados na última década no país. 

 Santos (1996, p.338) nos impele que compreender essas configurações espaciais e 

territoriais a partir da abordagem escalar , permite nos considerar que a cada momento, cada lugar 

recebe determinados vetores e deixa de acolher outros, tendo em vista que o movimento do espaço 

deve ser transposto pelo movimento dos lugares, mesmo que estes estejam ligados ao tempo do 

metabolismo societário do capital, que tenta impor a todos os lugares uma única racionalidade, 

sendo o território “a grande mediação entre o mundo e a sociedade nacional e local”. 

 Thomaz Junior (2003, p.14) advoga que é no âmbito da escala geográfica “enquanto 

produto das relações sociais que podemos dimensionar a amplitude fenomênica e as contradições 

que, enquanto concreto em pensamento, conseguimos visualizar na forma da expressão territorial 

do domínio locacional”, sendo importante considerarmos que uma leitura geográfica do trabalho, 

não deve deixar de ter em conta alguns aspectos que dizem respeito a exploração do trabalho tal 

como temos no atual estado de coisas vigente, dado esta ser parte da desvinculação do que 

Heidrich (1999) propõe enquanto exercício de soberania, ofuscado pela instauração da sociedade 

de classes, do surgimento da propriedade livre e do Estado de representação política. 

 Outro ponto importante a ser considerado é o das influências causadas pela mudança em 

outras escalas geográficas que acabam por criar rebatimentos para outros territórios. Tal questão é 

importante ao tensionarmos os motivos que levam os trabalhadores a migrarem de outras regiões 

para a Região Administrativa de Presidente Prudente (SP) em busca de remuneração no setor 

canavieiro, tendo em conta o ordenamento territorial e escalar ter se processado em seus locais de 

origem, promovendo a expulsão dos mesmos. Desse modo, ao tatearmos uma leitura geográfica 
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do trabalho pela abordagem escalar não podemos nos eximir de considerar tais processos que 

ocorrem no território (SHEPPARD, 2002). 

 Todavia, pensar em respeito ao papel da escala geográfica para a construção de uma leitura 

do trabalho, não deve perder de vista as possibilidades de confrontação com o que está posto, ou 

seja, buscando não apenas rivalizar o domínio escalar exercido pelo capital, a partir de suas 

personificações, como também ultrapassar e construir interações socioespaciais que deem 

respaldo a necessidade de se tensionar um modelo alternativo ao que está em voga, tendo em 

consideração que tal como está, o mesmo é fadado a implodir-se, num quadro de barbárie social 

como nunca antes presenciado na história da humanidade. 

  Em relação a este aspecto, o papel da escala não está apenas na representação da realidade 

circunscrita, a exemplo da configuração existente na Região Administrativa de Presidente 

Prudente (SP), mas sim na efetiva capacidade que a leitura escalar tem de oferecer possibilidades 

de enfrentamento e oposição ao quadro imperante, sendo de vital importância a ampliação do 

debate em respeito à escala na construção do saber geográfico, levando em conta justamente tal 

propositura, pois tem um papel primordial na construção/consecução deste saber, mas este é 

ofuscado a um segundo plano na análise empreendida, gerando assim deformações na análise 

preterida, perdendo –se um conteúdo rico e profícuo que poderia ser posto em debate, se tal 

mediação com a escala fosse realizada. 

 Ao passo que, entender, apreender, ler o trabalho geograficamente neste início do século, 

não nos exime de enxergarmos o lastro de contradições que o modelo societário nos impele de 

realizar, bem como de construir o movimento que dê conta de realizar a interlocução entre as mais 

distintas escalas de análises, não versada numa concepção multiescalar, e sim numa proposta que 

Brandão (2004) qualifica enquanto „transescalar‟, que se faz tão necessária, tendo em vista um 

país com dimensões territoriais como é o caso do Brasil, num processo que não exclua escalas, 

pelo oposto, que busque a integração das mesmas, de modo a gestar um processo distinto daquele 

efetivado pelo capital em sua leitura escalar e é nesse sentido que pensamos a territorialização do 

capital agroindustrial canavieiro na Região Administrativa de Presidente Prudente-SP. 

 

 

1.4. A territorialização do capital agroindustrial canavieiro na 
 
Região Administrativa de 

Presidente Prudente (SP)  
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 A territorialização do capital agroindustrial canavieiro na Região Administrativa de 

Presidente Prudente (SP), expressa o conteúdo de contradições que marcam a gestão territorial 

empreendida pelo setor, dadas as ações e formas que esse capital tem encontrado de monopolizar 

o território, seja através da aliança capital/Estado, seja pela via o embate direto para com os 

camponeses, trabalhadores e trabalhadoras que vendem sua força de trabalho nos canaviais, bem 

como para com a mão de obra que se desloca constantemente pelo território brasileiro, que na 

maioria dos casos é resultante do processo de desterreamento alçado pelas mais distintas frações 

do capital agroindustrial, com destaque para o canavieiro. 

 Ao refletirmos sobre a Região Administrativa de Presidente Prudente (SP) (Mapa 03), é 

importante depreendermos que a mesma é constituída por 53 municípios
22

, 03 regiões de governo, 

03 escritórios de desenvolvimento regional (Presidente Prudente, Presidente Venceslau e Dracena) 

possuindo ainda uma área em torno de 23.779, 11 mil quilômetros quadrados e uma densidade 

populacional em torno de 35, 58 (habitantes/km
2
). 

                                                           
22

 Os municípios que compõem a Região Administrativa de Presidente Prudente (SP) são os seguintes: Adamantina, 

Alfredo Marcondes, Álvares Machado, Anhumas, Caiabu, Caiuá, Dracena, Emilianópolis, Estrela do Norte, Euclides 

da Cunha Paulista, Flora Rica, Iepê, Indiana, João Ramalho, Junqueirópolis, Lucélia, Marabá Paulista, Martinópolis, 

Mirante do Paranapanema, Monte Castelo, Nantes, Narandiba, Nova Guataporanga, Ouro Verde, Panorama, 

Pauliceia, Piquerobi, Pirapozinho, Presidente Bernardes, Presidente Epitácio, Presidente Venceslau, Rancharia, 

Regente Feijó, Ribeirão dos Índios, Rosana, Sandovalina, Santa Mercedes, Santo Anastácio, Santo Expedito, São 

João do Pau-d‟alho, Tupi Paulista, Taciba, Tarabaí e Teodoro Sampaio. 
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Mapa 03- Região Administrativa de Presidente Prudente (SP) 

Fonte: Pesquisa de Campo (2016-2018). Organização: Fredi dos Santos Bento.
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O processo de ocupação da Região Administrativa de Presidente Prudente (SP) se 

confunde com o avanço do café pela mesma, revelando assim uma série de marcas históricas e 

geográficas no que tem em conta a presença do conflito em torno da luta pela terra, ao mesmo 

tempo em que também se manifesta a atuação do agrohidronegócio canavieiro e das relações de 

trabalho degradantes, ou seja, a região é caracterizada pela existência de modelos dispares de 

sociedade, um deles pautado pela luta pela terra e na terra conduzida pelo Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e outro capitaneado por uma aliança realizada entre 

capital e Estado em torno da expansão da agroindústria canavieira. 

O Estado desempenha papel preponderante em meio ao conflito, desde a instalação das 

usinas hidrelétricas erigidas pela CESP (Companhia Energética do Estado de São Paulo) que 

trouxeram para a região trabalhadores migrantes provenientes de diferentes regiões do país e que 

acabaram por deflagrar o primeiro movimento social na região. Entretanto, seu papel diz respeito 

na verdade a tentativa de cooptação dos movimentos sociais, amenizando e institucionalizando 

conflitos, no intuito de manter o trabalhador migrante enquanto mão de obra, atendendo assim os 

interesses do capital, em regularizar, legalizar e valorizar as terras. 

Em 1983, com a desaceleração destas obras e a demissão de milhares de trabalhadores, 

reiniciou-se o movimento social dos camponeses-operários temporários, que repercutiu na 

imprensa nacional e internacional, e que proporcionou rebatimentos de grande monta na classe 

empresarial rural brasileira, resultando na criação da União Democrática Ruralista (UDR) para 

coibir os mesmos. 

A partir dos anos 90, mantém se a luta pela terra na região protagonizadas pelo Movimento 

dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), na perspectiva da terra para quem nela trabalha. 

Tem-se a partir de então, de forma explícita, dois polos distintos, sendo, pois, um encimado na 

aliança entre capital/Estado, legitimadora da grilagem na região, e outro na perspectiva dos 

camponeses e trabalhadores sem terra, com vistas à democratização do acesso á terra de trabalho. 

Em consideração a territorialização da agroindústria canavieira na região, merece destaque 

a atuação do governo do estado de São Paulo na década de 1980, com a criação do Pró-Oeste 

(Procana), que tinha por objetivo a implantação de novas destilarias, bem como a criação de uma 

política energética, que rebateu na instalação de plantas industriais em pleno auge do Proálcool, 

embora deva se considerar que o Pró-Oeste ao invés permitir a expansão do setor em áreas 

prioritárias, acabou tendo efeito oposto, com o fortalecimento de áreas tradicionais do estado de 

São Paulo para o cultivo da gramínea (BRAY; FERREIRA; RUAS, 2000). 

No entanto, a Região Administrativa de Presidente Prudente (SP), passou por 

transformações importantes após a segunda fase do Proálcool, dadas as vantagens creditícias 

oferecidas para que fosse cultivada a cana, ao mesmo tempo em que a região vivia o primeiro 

boom do setor, com a implantação de unidades processadoras. 
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 Silva (2009) chama a atenção para a instalação das destilarias Vale Verde S/A, 

posteriormente USALPA (Usina Alta Paulista) em Junqueirópolis-SP, em 1978, a Central Álcool 

de Lucélia em 1979 e a Branco Peres S.A. (antes ADÁLCOOL) no início dos anos 1980 em 

Adamantina-SP e a Floralco desativada na década de 1980, que pertencia a UNIVALEM e que em 

1989 foi adquirida pelo Grupo Bertolo. Todavia, também merecem destaque a instalação das 

usinas Santa Fanny, Alvorada do Oeste, Alcídia e Paranapanema I e II. 

 Barreto; Thomaz Junior (2012) destacam que o setor sucroalcooleiro vivenciou dois 

grandes momentos, sendo o primeiro durante o Proálcool como descrito anteriormente e o 

segundo a partir de 2005 através dos incentivos estatais e da ampliação da produção de veículos 

com a tecnologia flex fuel, ocorrendo assim, não apenas a expansão da lavoura canavieira, como 

também a implantação de novas unidades processadoras, com destaque para a Odebrecht 

Agroindustrial que adquiriu a Alcídia em 2007 e a construção de uma segunda unidade no 

município de Mirante do Paranapanema -SP, denominada Conquista do Pontal. 

 Outras empresas que se instalaram nesse novo período são a UMOE Biofuel de capital 

norueguês em Sandovalina-SP, a Atena do grupo Egreja, a Cocal (grupo Garms) que se instalou 

em Paraguaçu Paulista-SP e em Narandiba-SP, a usina Caeté do grupo Carlos Lyra, a Santa 

Mercedes, instalada no município de mesmo nome, além de outras usinas que já existiam como a 

Alto Alegre em Presidente Prudente-SP, a Dracena no município de mesmo nome, a Bioenergia 

do Brasil em Lucélia-SP, a Rio Vermelho, atual Glencane Rio Vermelho, bem como as 

desativadas: Santa Fanny em Regente Feijó-SP, Decasa em Marabá Paulista/Caiuá-SP e Alvorada 

do Oeste em Santo Anastácio-SP. (Mapa 04). 
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Mapa 04- Territorialização das agroindústrias canavieiras na Região Administrativa de Presidente Prudente 

Fonte: Pesquisa de Campo (2016-2018). 
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Em meio a essas sinalizações ampliaram-se também na região neste segundo 

boom do setor canavieiro na região, as lavouras com cana-de-açúcar em detrimento da 

diminuição de outros cultivos, principalmente aqueles provenientes da lavoura branca, 

sendo este um aspecto a ser considerado, principalmente tendo em consideração a 

diminuição das lavouras com cultivos como o feijão e a ampliação da gramínea. (Mapas 

05, 06 e 07). 

 

Mapa 05-Avanço da cana na Região Administrativa de Presidente Prudente 

Fonte: IBGE, 2017. Organização: Fredi dos Santos Bento. Adaptado de Ferreira (2017). 

 Através do Mapa 05 é possível percebermos que a maior parte da área plantada 

com cana-de-açúcar advém do período posterior ao ano de 2005, caracterizando assim 

esse novo momento que vivencia o setor na região, ao mesmo tempo em que o Mapa 
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06, é exemplo das contradições que fazem parte das estratégias do capital agroindustrial 

canavieiro, dado o discurso de que a cana-de-açúcar não se expandiria para áreas de 

lavouras brancas, tendo ocupado apenas pastagens, o que é uma inverdade se 

observarmos a diminuição das lavouras brancas como na sequência apresentada 

anteriormente para o estado de São Paulo, bem como para a Região Administrativa para 

o caso do feijão. 

 

Mapa 06- Cultivos de feijão na Região Administrativa de Presidente Prudente (SP) 

Fonte: IBGE, 2017. Organização: Fredi dos Santos Bento. 
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Mapa 07- Avanço da cana-de-açúcar na Região Administrativa de Presidente 

Prudente (SP) 

Fonte: IBGE, 2017. Organização: Fredi dos Santos Bento. 

 Os três mapas ressaltam as disputas territoriais na região por terras férteis e 

passíveis a mecanização, bem como dotadas de recursos hídricos e mão de obra 

disponível, permite pensarmos na existência do que Barreto; Thomaz Junior (2012) 

denotam enquanto raio de atuação, sendo este uma estratégia do capital agroindustrial 

canavieiro para implantar unidades processadoras e expandir seus canaviais. 
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O raio de ação configura-se pelo impacto causado pelas unidades processadoras 

não apenas nos municípios em que se instalam como também em municípios vizinhos, 

impactados seja pela presença de lavouras e/ou terras arrendadas para a agroindústria 

canavieira, seja pela presença de mão-de-obra utilizada nas mesmas, e apresentam de 

forma nítida as disputas territoriais empreendidas na Região Administrativa de 

Presidente Prudente e isso fica nítido quando olhamos a espacialização das 

agroindústrias canavieiras no estado de São Paulo de acordo com dados da União dos 

Produtores de Bioenergia (UDOP), lembrando que o número de agroindústrias é ainda 

maior e a Figura 13 compreende apenas as agroindústrias filiadas a UDOP, mas 

contrasta com o que expressamos nas pranchas em que percebemos a territorialização 

para o Oeste da cana-de-açúcar no estado. 

 

Figura 13-Localização das agroindústrias canavieiras filiadas a UDOP no estado 

de São Paulo 

Fonte: UDOP (2017). Organização: Fredi dos Santos Bento. 
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Um exemplo disso são os municípios com áreas plantadas das unidades 

processadoras da região, tendo em vista que a influência destes grupos chegue a 

transbordar a região, à exemplo dos municípios de atuação da Odebrecht Agroindustrial 

que de acordo com a União dos Produtores de Bioenergia (UDOP), apesar da 

subnotificação dos dados, atinge os seguintes municípios: Euclides da Cunha Paulista-

SP, Itaúna do Sul-PR, Rosana-SP, Terra Rica-PR, Itaguajé-PR, Paranapoema-PR e 

Teodoro Sampaio-SP. 

Outro grupo que impressiona no que diz respeito ao raio de atuação de sua 

territorialização através de áreas cultivadas é a Alto Alegre que possui lavouras em 

Caiabu-SP, Flórida Paulista-SP, Presidente Prudente-SP, Emilianópolis-SP, Flora Rica-

SP, Santo Expedito-SP e Martinópolis-SP. A usina Cocal II localizada em Narandiba-

SP, possui lavouras em Regente Feijó-SP, Tarabaí-SP, Estrela do Norte-SP e Taciba-SP. 

A usina Branco Peres, possui lavouras em Adamantina-SP, Lucélia-SP, Flórida 

Paulista-SP e Valparaíso-SP. Já a usina Caeté S/A localizada em Pauliceia-SP, possui 

terras agricultáveis em Dracena-SP, Nova Guataporanga-SP, Ouro Verde-SP, 

Panorama-SP, Pauliceia-SP, Santa Mercedes-SP, São João do Pau D‟Alho-SP e Tupi 

Paulista-SP. 

Em Junqueirópolis-SP, a usina Glencane Rio Vermelho, possui lavouras em 

Dracena-SP, Emilianópolis-SP, Irapuru-SP, Junqueirópolis-SP, Monte Castelo-SP, 

Nova Guataporanga-SP, Ouro Verde-SP, Pacaembu-SP, Santa Mercedes-SP e Tupi 

Paulista-SP e a usina Dracena Açúcar e Álcool Ltda., em Dracena-SP, Irapuru-SP, 

Junqueirópolis-SP, Ouro Verde-SP, Pacaembu-SP, Santa Mercedes-SP e Tupi Paulista-

SP. 

O setor nesta segunda década do século XXI não tem vivenciado bons tempos, 

dado o número de unidades desativadas, sendo reflexo da crise econômica, com queda 

de 50% no número de unidades em funcionamento, pois 8 das 18 unidades (Mapa 14) 

que operavam na região fecharam as portas, deixando um passivo de desemprego, 

mesmo em unidades mais tecnificadas como a Odebrecht Agroindustrial (Gráficos 17 e 

18) e prejuízos fiscais para os municípios. Exemplo disso é o fechamento e falência das 

usinas Santa Fanny, Alvorada do Oeste e Decasa S/A (O IMPARCIAL, 07/07/2017). 
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Gráfico 17- Demissões e percentual de rotatividade-Safra 2016-2017 Odebrecht 

Agroindustrial 

Fonte: Relatório anual Odebrecht, 2017. Organização: Fredi dos Santos Bento. 
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Gráfico 18- Faixa etária: demissões e percentual de rotatividade safra 2016-2017 

Odebrecht Agroindustrial 

Fonte: Relatório Anual Odebrecht Agroindustrial, 2017. Organização: Fredi dos Santos 

Bento. 

Em consideração a Decasa S/A vale destacar que a mesma chegou a ter um 

passivo de cerca de 30 milhões apenas em direitos trabalhistas, e que levaram a juíza de 

direito da 3
a
 Vara da Comarca de Presidente Venceslau, Dra. Tamara Priscilla Tocci a 

decretar a falência da mesma, com o intuito de que possa ser saldada a dívida trabalhista 

com 1200 trabalhadores dispensados desde o começo de 2013 e que de acordo com o 

sindicalista dos trabalhadores rurais Rubens Germano, era uma grande geradora de 

empregos, ao mesmo tempo em que era especializada em „dar calote e humilhar 

trabalhadores‟(SUPERBIDJUDICIAL, 2017). 

Em 2012, os trabalhadores dos mais diversos setores da unidade processadora 

foram surpreendidos com uma licença imposta pela indústria, não tendo recebido assim 

o salário de dezembro de 2012, as cestas básicas de dezembro a janeiro nem o vale 

(adiantamento salarial), sendo que a mesma ofereceu aos trabalhadores um plano de 
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grupos em melhores condições não apenas das terras agricultáveis, como também das 

lavouras e até mesmo da mão-de-obra melhor qualificada, à exemplo do que ocorreu 

entre a Decasa S/A (em estado falimentar) e a Odebrecht Agroindustrial (tecnificada) e 

a Floralco (Cia Flórida), a Usina Alta Paulista (ambas em estado falimentar) e a 

Glencane Rio Vermelho (tecnificada), e até mesmo pelo grupo de origem familiar 

Branco Peres que recentemente adquiriu áreas plantadas em Flórida Paulista (FOLHA 

REGIONAL, 21/02/2017). 

Ambos os casos são expressão máxima da concentração e centralização de 

capitais que tem atingido o setor na região, em que prevalecem as unidades melhor 

tecnificadas, apesar de que um caso chama a atenção, tendo em consideração não se 

tratar de um processo de falência ou recuperação judicial, mas do fechamento de uma 

unidade processadora, para a concentração em outra do mesmo grupo, e os rebatimentos 

ocasionados seja para a economia local do município de Teodoro Sampaio-SP, com a 

desativação da Alcídia, seja pelo desemprego e o reordenamento territorial do trabalho 

promovido por essa ação. 

Em junho de 2015, trabalhadores da unidade Alcídia do grupo Odebrecht 

realizaram uma manifestação nos dois sentidos da rodovia General Euclides de Oliveira 

(SP-563), em Teodoro Sampaio, protestando contra o fechamento da usina e a demissão 

dos trabalhadores que não foram realocados, ou que não aceitaram ser movidos de 

unidade (G1 PRESIDENTE PRUDENTE, 01/06/2015). 

Em contrapartida, outro caso destoa na região, envolvendo a usina Floralco que 

na safra 2012/2013 moeu apenas um terço de sua capacidade produtiva, tendo entrado 

em recuperação judicial, e que chama a atenção pelo fato de a mesma ter sido reaberta 

por um grupo de investidores que acabaram por rebatizar a empresa enquanto Cia. 

Flórida, e que posteriormente seria novamente fechada, apresentando problemas que 

vão para além da incapacidade de continuar moendo, mas que dizem respeito inclusive a 

utilização de mão-de-obra migrante sob condições análogas à de escravo em suas 

lavouras, como analisaremos no capítulo 3.0 e que teria a falência decretada em 28 de 

agosto de 2017 realizada pelo Tribunal de Justiça do estado de São Paulo, Comarca de 

Flórida Paulista-SP, expedida pela juíza de direito Dra. Clarissa Somesom Tauk (Figura 

14). 
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Figura 14- Falência Floralco 

Fonte: Pesquisa de Campo (2017). Organização: Fredi dos Santos Bento 

 Outro ponto importante que marca o setor na região, diz respeito aos 

descumprimentos trabalhistas seja dentro da planta industrial, como nas lavouras o que 

tem levado as unidades processadoras da região a terem que assinar uma série de TAC‟s 

(Termo de Ajuste de Conduta), (Figuras 15 e 16) dadas as condições pelas quais o 

capital agroindustrial canavieiro expõe os trabalhadores e trabalhadoras, bem como a 

população local dos municípios em que se instalam, sendo este um rebatimento perverso 

do raio de atuação das empresas, ocasionando a contaminação e a consequente perda de 

produção de trabalhadores camponeses na região, como tem ocorrido no município de 

Sandovalina-SP (Figura 17). 
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Figura 15- TAC Odebrecht (2015) 

Fonte: MPT, 2017. Organização: Fredi dos Santos Bento. 
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Figura 16-TAC Bioenergia do Brasil (2016) 

Fonte: MPT, 2017. Organização: Fredi dos Santos Bento. 
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Figura 17- Plantação de mandioca prejudicada por agrotóxicos advindos da 

pulverização aérea 

 Fonte: Ministério Público do Meio Ambiente de Presidente Prudente. Organização: 

Fredi dos Santos Bento. 

 Dentre os impactos para a população dos municípios em que se territorializa o 

capital agroindustrial canavieiro na região, resultam inúmeras ações na justiça como a 

da Portaria 012/09 (16/04/2009), inquérito civil nº 030/09 que apura o emprego de 

produtos químicos em lavouras de cana-de-açúcar por meio da utilização de aviões e a 

consequente contaminação das propriedades rurais que desenvolvem a atividade de 

produção da seda, sendo importante destacar também o Parecer nº 045/2010.  

As averiguações de denuncia de pulverização com agentes químicos em lavouras 

de cana-de-açúcar, na área da Promotoria Regional de Meio Ambiente do Pontal do 

Paranapanema, tiveram início no ano de 2008, quando se verificou a mortandade de 

bichos nos municípios de: Sandovalina; Mirante do Paranapanema; Santo Anastácio; e 

Estrela do Norte-SP (Parecer Técnico nº 045-2008). 

Outro parecer que merece destaque diz respeito ao procedimento ACP 0002843-

06.2015.8.26.0456 na Comarca de Pirapozinho-SP realizado pelo Ministério Público 
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Estadual em 2017 quando foram realizadas três vistorias, sendo a primeira delas 

realizada no dia 05 (cinco) de maio de 2017, pelos Assistentes Técnicos de Promotoria 

(ATP‟s) Fernando Henrique Camargo Jardim e Luís Fernando de Jesus Tavares, 

acompanhados do Dr. Raul Borges Guimarães, docente da Universidade Estadual 

Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP). 

Outra vistoria foi realizada no dia onze de maio de 2017 e foi constatada pelo 

Centro Operacional de Apoio à Execução (CAEX) do Ministério Público do Estado de 

São Paulo que a pulverização ocorreu a favor do vento, portanto, se o mesmo fato 

ocorresse do outro lado, o veneno seria carreado para as áreas vizinhas de forma 

inevitável. Pode ser observado, ainda, que as gotículas ficam em suspensão na 

atmosfera (Figura 18 e 19) 

 

Figura 18- Rastro que acompanha o avião após ter cessado o despejo da calda 

Fonte: Ministério Público Estadual (2017). Organização: Fredi dos Santos Bento. 
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Figura 19- Frame do rastro da pulverização 

Fonte: Ministério Público Estadual (2017). 

Dessa forma, de acordo com técnicos do Ministério Público Estadual se o que se 

observou nas figuras acima trata-se de vazamento pelos bicos pulverizadores, tem-se a 

grave situação de aspersão de veneno por todo o território sobrevoado pela aeronave. 

Outro ponto importante é que esta propriedade está a mais de 13 (treze) quilômetros da 

pista de pousos e decolagens utilizadas neste dia, bem como foram registrados vários 

bicos com vazamento que foram concertados após a chegada dos técnicos do Ministério 

(Figura 20). 
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Figura 20-Manutenção realizada na aeronave e vazamentos 

Fonte: Ministério Público Estadual(2017). 

 No mesmo mês foram diagnosticados prejuízos nos ocorridos a sericicultores de 

Estrela do Norte-SP após a ocorrência de pulverização de venenos, neste caso tanto 

aérea quanto terrestre. Dessa maneira, as produções de dois sericicultores, já em estágio 

final, foram completamente descartadas (Figura 21), sendo importante considerar que de 

acordo com os dados do Ministério Público Estadual, moradores da área rural do 

município atingida avistaram aviões pulverizando a região. 
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Figura 21- Bichos da seda mal desenvolvidos e “fugindo” da cama de criação  

Fonte: Ministério Público Estadual (2017). Organização: Fredi dos Santos Bento. 

 

 Tais questões sinalizam para um caminho oposto aquele que traduz a 

implantação das agroindústrias canavieiras enquanto promotoras do desenvolvimento 

regional, bem como pela geração de energia sustentável e que atende uma série de 

normativas nacionais (selos) e internacionais como os princípios do Global Compact, 

pois o capital realiza tudo aquilo que diz coibir, sendo o discurso da sustentabilidade 

apenas um apanágio para as verdadeiras intenções do mesmo que se relacionam com a 

acumulação irrestrita das mais diferentes, perversas e contraditórias formas possíveis, 

mesmo que esta se dê encimada do trabalho em condições análogas a de escravo, ou 

mesmo enquanto vetor de contaminação por biocidas da população residente das 

proximidades das lavouras. 

 Em contrapartida, nestes primeiros anos do século XXI, a Região Administrativa 

de Presidente Prudente também tem sido alvo do processo que envolve o estado de São 

Paulo, que advém da transição técnico-ocupacional porque tem passado a região, que 
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diferente de outras partes do estado, cujo processo iniciou há algumas décadas, toma 

maior contraste neste início de século. 

 Isso se verifica a partir da ampliação da mecanização do corte da cana também 

na região, dado que o índice de mecanização da região de acordo com o IEA, tenha 

ultrapassando a marca de 90% (Gráfico 19) e que resulta na diminuição do corte manual 

que tem registrado apenas cerca de 3.592 trabalhadores (Gráfico 20), sendo 2.020 

pertencentes ao EDR de Presidente Prudente, 1.357 ao EDR de Dracena e 215 

trabalhadores ao EDR de Presidente Venceslau, ao mesmo tempo em que a produção de 

cana mecanizada na safra 2016/2017 alcançou a marca de 35.109.093 (Gráfico 21) 

milhões de toneladas enquanto que a produção manual na região ficou em torno de 

3.997.776 milhões de toneladas (IEA, 2017). 

 

Gráfico 19- Índice de mecanização por EDR e Região Administrativa Safra 

2016/2017 

Fonte: IEA, 2017. 
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Gráfico 20- Estimativa do número de cortadores de cana por EDR e Região 

Administrativa Safra 2016/2017 

Fonte: IEA, 2017. Organização: Fredi dos Santos Bento. 

 

 

Gráfico 21-Produção de cana manual e mecanizada em (t) por EDR e Região 

Administrativa Safra 2016/2017 
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Fonte: IEA, 2017. Organização: Fredi dos Santos Bento. 

 A ampliação da mecanização do corte manual da cana-de-açúcar rebate também 

nas entrevistas semiestruturadas realizadas, tendo em consideração os principais temas 

relacionados à questão que apareceram, tendo em vista a transição técnico-ocupacional 

estar sendo vivenciada com maior profundidade neste início de século na região (Figura 

22) 
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CF:TRANSIÇÃO

TÉCNICO-OCUPACION

AL 2

mudança

técnico-ocupacion

al {18-3}

qualificação

profissional

{23-7}

incomodações

ocupacionais

mecanizado {6-2}

[1:20][21:993]

--------------------

P: Você fez

curso?

E: Não..curso eu

tenho...

P: Mas você fez

aqui?

E: Fiz lá em

Minas, ai

distribui os

currículos, e foi

dando certo, ai

vim.

[1:21][22:113]

--------------------

P: E você nota

diferenças entre

quando

trabalhava no

manual e agora

no mecanizado?

E: Ah...a

diferença é que o

sol né...que

explora

demais...chuva

demais...e agora

não...agora

tudo tranquilo..

.não mais

levantar cedo e

ir

trabalhar...ago

ra não

esforça...é

bom.

[1:36][30:276]

--------------------

P: Suponho que

tenha feito

algum curso de

qualificação?

E: Isso.

P: O senhor fez

este curso lá, ou

se especializou

aqui?

E:Aqui...em São

Paulo, sempre

pra cá, Paraná,

Mato Grosso.

[1:46][37:1]

--------------------

P: A função que

você desempenha

é cortar cana?

E: Ah...eu

trabalho de

guarda na

usina...mas eu

entrei como

cortador de

cana, aí...agora

estou como

guarda...e se

Deus quiser o

ano que

vem...dou

entrada na

minha carta e

ver

se consigo fazer

curso...esse ano

não vou fazer,

porque peguei

seguro o ano

passado, aí

esse ano...não

tem como

fazer..mas eu não

tenho muito

estudo não

sabe...eu sei

assinar

só meu nome, aí

tenho que tirar

a carta

direitinho, e se

você parar e não

conseguir tirar,

e não ter

leitura né...não

saber

conversar, mas

leitura mesmo, é

muito pouca

[1:57][43:1866]

--------------------

P: Então, você

gostaria de

mudar de

função?

E: Eu gostaria

sim, se Deus

quiser...só se ela

mandar embora,

mas se ela não

mandar

embora, eu vou

correr para

mudar de função,

de tratorista,

qualquer coisa

aí, mas de

guarda eu

também não

quero não...por

enquanto tem

que ficar né.

[1:70][53:793]

--------------------

P:Mas aqui na

casa,só você ou

outra pessoa

corta cana?

E:

Não...inclusive,

acho que só tem

eu corto cana e

eles

conseguiram peg

ar outra coia,

por terem

curso.

[1:71][53:1726]

--------------------

P: Morava com

mais gente ou

morava sozinho?

E: Eu morava

com dois

colegas, o Pira e

o gordinho, nós

morávamos em

três-quatro lá,

ano passado

quando viemos

pra cá, ai

alugamos, lá com

o goiano, que

virou operador,

e

os meninos daqui

também vão

embora.

E: Tentar um

curso né...agora

me interessei.

P: Você pretende

continuar

cortando cana?

E: Não...

cortando cana

não, é pesado...

[1:73][54:373]

--------------------

qualificando

mais gente pela

própria usina

mesmo,

aqueles que

querem e tem

condição de

fazer um curso

de mecânico,

eletricista,

caldeireiro,

postos pra

serem serviços

pra eles mesmos

né...Outros que

querem

continuar, não

conseguem mais

fazer o mesmo

tipo de

trabalho, e

aqueles que vão

conseguir tirar

a carta, vão ter

oportunidade

pra tentar

conseguir

entrar ali(

ideologia do

curso de

qualificação). O

preço da cana

caiu muito, não é

mais a safra que

eles falavam

o que era, mil e

quinhentos, mil e

seiscentos, coisa

que você

ganhava dois e

pouco.

[1:76][55:1148]

--------------------

E:

É...antigamente

não,

antigamente cor

tava a safra

inteira, não

tinha condições

deles

dizerem que não

poderiam pagar

um preço

melhor, mas o

preço valia, mas

a partir de

um tempo que as

máquinas vieram

aumentando...a

partir do ano

que vem, vai

chegar 20

tratores, cinco

ou seis máquinas

a mais que esse

ano, e quando

tiver um pouco

de cana

pra cortar,

eles vão por o

preço que eles

quiserem...

P: Vocês cortam

cana por quanto

tempo?

E: Por uns

quatro meses,

depois acaba,

antigamente era

duas vezes na

semana três,

ficávamos até

três semanas no

corte, de agosto

pra cá, porque

de agosto pra

trás era só

diária, era

carpindo capim,

fazendo repasto,

que as máquinas

vão plantando,

aí a usina

foi evoluindo,

na média de

seiscentas-setece

ntas toneladas

por dia,ai as

vezes chove

bastante, ou a

máquina não dá

conta, ai nós

começamos, mas

não é o bastante

pra

exigirmos

preço, quando

tinha bastante,

eles aumentavam

o preço, mas

agora ficou

isso...e o ano

que vem vai ser

bem pior...vai

ser mais

diária...diária,

diária, e a

partir do

ano que vem,

cortando cana e

diária vai ser

quase a mesma

coisa.

[1:78][56:748]

--------------------

E: Olha...as

vezes tem

bastante, hoje o

mercado de

trabalho nem

sempre, o

mercado de

trabalho exige

muito de

maquinário,

asfalto,

estrada, já vem

pra cá...e já não

tem muita,

na cidade que eu

trabalhava, tem

três, a que eu

trabalhava, a

Sada e Rima

Siderúrgia, a

pessoa que

trabalhava ali,

tinha uma

carteira, um

curso de

capacitação pra

mecânico,

torneiro,

eletricista,

operador,

motorista....ele

s transportam

ferro de lá do

porto de

Santos, evolui

lá dentro

mesmo, começa

de operador de

máquina, de

escavadeira  e

rapidão já

consegue outras

funções, por

essa razão aí, eu

quero uma casa

na mão, já

ficava mais

fácil...

[1:80][60:843]

--------------------

P:Qual o

objetivo do

senhor ao

migrar?Quais

seus objetivos?

E: Eu vim porque

eu quero pegar

uma ficha de

tratorista...gan

ha mais do que

lá.

P: Se você pegar

uma ficha de

tratorista, vai

voltar para

trabalhar lá,

ou vai

continuar

migrando?

E: Ah depende

viu...quando se

arrumar,

pretendo voltar

aqui, sei lá.

[1:81][67:1973]

--------------------

P: Vocês tem

caso de

trabalhadores

tentando se

encostar?

E: Então aí já

não é aqui...é lá

no INSS, e pessoas

novas que de

repente até

conseguissem

mudar de

profissão, e

continuar

conseguindo

sendo

produtivos,

agora se

eles não se

capacitarem...nã

o no serviço

pesado, quem for

esperto e fez

curso...ou

porque nem

sempre eles

conseguem

encostar...eles

ficam indo lá de

três em três

meses.

[1:82][68:1992]

--------------------

E: O cortador

ele...foi isso que

eu falei, se ele

quiser se

capacitar, ele

vai conseguir

outras funções

né...dificilmente.

..o motorista

ele vai mudar de

função, de

repente ele vai

sair, com

caminhão ou com

outro ônibus, e

lá dentro da

empresa, aí

sim...( dúvida),

com

certeza, mas

isso a gente já

não percebe.

[1:86][75:1474]

--------------------

P: Você já fez ou

tem intenção de

fazer algum

curso de

qualificação

profissional?

E: Na minha área

eu já fiz

qualificação.

P:Qual área

você fez

qualificação?

E: Solda.

[1:88][85:1313]

--------------------

P: Você já fez

curso de

qualificação

profissional?

E: Nossa

bastante...

P: Você já fez

curso de

operador de

colhedora?

E: Fiz de

operação e

manutenção de

colhedora, fiz

em Catalão-GO,

na fábrica, fiz

em

Piracicaba-SP,

na fábrica.

P: Se fez curso

em Piracicaba?

[1:92][91:692]

--------------------

P: Você já fez ou

teria vontade de

fazer um curso

de qualificação

profissional?

E: Já...

P: Mas qual você

fez?

E: Não...não fiz,

mas tenho

vontade de

fazer.

P: Qual você

teria vontade?

E: Aparecem

vários cursos

né...mas eu teria

vontade de fazer

um de

informática.

P: E operador de

colheitadeira,

trator,

pulverização,

teria interesse

também?

E: Teria...

P: Qual a

importância que

você vê na

realização

desses cursos?

E:Ah...crescer

mais né...pegar

mais um

desempenho,

aumentar mais o

salário, ganhar

bem...

[1:107][107:1]

--------------------

P: E essas faltas

são

descontadas?

E: São

descontadas, se

você não levar

atestado, e tem

vezes que nem

paga o atestado,

só

que o rapaz da

palestra do EPI

fala, quando

você pega um

atestado, tira

xerox...porque

você manda a

xerox pra lá, e

fica com o

original em casa,

quem nem ontem,

o dia que

fechou o ponto,

o nosso fiscal

ele chega e

manda a folha

pra ver quem

tem falta e

quem

não tem falta,

porque as vezes

na empresa, você

trabalhou e eles

põem falta pra

você, aí

o rapaz vai lá e

eles tiram sua

falta. Mas a

forma é essa aí...

[1:109][108:1364]

--------------------

P: Mas, o

pessoal ambicion

ava esse prêmio

no final do ano?

E: É...era uma

coisa que 

sempre tem a

disputa  na

turma, sempre

tem uns que

querem

disputar uns

com os outros, só

que eu mesmo não

faço isso, eu

faço o que eu

posso, se

der de ganhar

ganhei, se não

amanhã a gente

faz de novo. O

que adianta

você trabalha

muito hoje, aí

quando chega

amanhã não

aguenta.

[1:112][110:1]

--------------------

E: É...se fosse

pra fazer só se

for pra

trabalhar nessa

área desse

negócio de

trator, mas o

que sempre

fornece, você é

engatador,

trabalhar em

outra área de

serviço, porque

hoje

está difícil

nesse negócio aí,

você faz curso,

mas é muito

difícil você ser

chamado, se

não for

apadrinhado

[1:118][115:285]

--------------------

P: Você poderia

me contar um

pouco a respeito

da sua rotina de

vida e sobre sua

rotina

de trabalho?

E: Meu trabalho

é aquela

correria, ontem

eu estava no

poste, era mais

corrido ainda,

agora eu

trabalho de

guarda, mas vou

passar para o

trator já.

[1:120][116:566]

--------------------

P: Como é sua

rotina de

trabalho?

E: Então...antes

eu trabalhava

duas por trinta

e seis ( uma

noite sim, uma

noite não),

trabalhava

doze horas...aí

agora eles já

colocaram eu

das onze as sete

da manhã, agora

trabalho seis

por dois,

trabalho seis

noites e folgo

duas...

P: E como foi

essa mudança

pra você?

E: Foi né... foi

ruim..porque

estava

acostumado, e

agora

trabalhar toda

noite,

aí...mudaram, é

toda noite, o

horário pra mim

não achei bom

não, porque

pegaram dez

horas...e a

gente fica ali, e

é perigoso, na

pista...(beirando

a pista)...agora

com essa

mudança pra

mim vai ser

melhor...

[1:124][118:992]

Comment:

trabalho

--------------------

P: Como você vê

isso?

E: Pra empresa,

é lucro pra

ela...mas que

largou muita

gente

desempregado

por causa

disso aí...

P: Qual sua

opinião sobre o

corte

mecanizado?

E: É bom...e não é

também, porque

pra empresa é

lucro, mas pra

quem trabalha

no

corte, aí não

tem mais...

[4:1][3]

--------------------

P 4: cap´tura

afetivo 3.PNG -
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Figura 22- Transição técnico-ocupacional 

Fonte: Pesquisa de campo (2016-2017); ATLAS ti 6.2 student licence 

A transição técnico-ocupacional porque passa a região têm rebatimentos muito 

devastadores para os trabalhadores e trabalhadoras que vão para além do desemprego e 

da desqualificação profissional, pois é preciso questionarmos em que condições esses 

trabalhadores que sejam ou excluídos do setor (desempregados-menos qualificados), 

tanto aqueles que se empreguem em novas funções, dado a ampliação do quadro de 

adoecimento desses trabalhadores, aliado a um processo de descarte de trabalhadores 

conduzidos pelo capital.  

Tal perspectiva rebate em um novo momento vivenciado pelo setor na região, 

em que se caracteriza o descarte e o adoecimento de trabalhadores e trabalhadoras, sob a 

ingerência do capital agroindustrial canavieiro e que nos proporemos em analisar neste 

momento. 
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CAPÍTULO II-ADOECIMENTO E DESCARTE DE TRABALHADORES EM 

TEMPOS DE TRANSIÇÃO TECNOLÓGICA NOS CANAVIAIS DA REGIÃO 

ADMINISTRATIVA DE PRESIDENTE PRUDENTE (SP) 

 

Ao tensionarmos o adoecimento e o descarte de trabalhadores na Região 

Administrativa de Presidente, é importante que consideremos o processo de trabalho e 

as relações sociais estabelecidas, pois de acordo com Lourenço (2012, p.36), há uma 

“sinergia entre as relações sociais e processos de trabalho com os agravos à saúde
23

 dos 

trabalhadores”  . 

E que para o agrohidronegócio canavieiro nos impelem a pensarmos em respeito 

as condições de trabalho colocadas para a colheita manual e mecanizada do corte da 

cana-de-açúcar, dado que a vida útil de um cortador de cana esteja em torno dos doze 

anos, sendo assim, menor que a de um escravo como assevera Thomaz Junior (2007) 

(Figura 23). 

 

                                                           
23

 Em respeito aos agravos à saúde dos trabalhadores e trabalhadoras, o Ministério da Saúde ressalta que 

os agravos relacionados a trabalho de notificação compulsória que constam na Portaria n 777/04 são: 

acidentes de trabalho fatais, com mutilações, com exposição a materiais biológicos, com crianças e 

adolescentes, além dos casos de dermatoses ocupacionais, intoxicações por substâncias químicas 

(incluindo agrotóxicos, gases tóxicos e metais pesados), lesões por esforços repetitivos (LER) e distúrbios 

osteomusculares relacionados ao trabalho (Dort), pneumoconioses, perda auditiva induzida por ruído 

(Pair) e câncer relacionado ao trabalho. 
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Figura 23- Corte manual da cana-de-açúcar em Flórida Paulista-SP para a Usina 

Branco Peres
24

 

Fonte: Pesquisa de Campo (2016-2018). Organização: Fredi dos Santos Bento. 

 Menezes; Silva; Cover (2011) destacam que o trabalhador da cana pode ser 

equiparado a um corredor fundista, ao mesmo tempo em que Alves (2006) aponta que o 

cortador de cana despende 66.666 golpes de facão, percorre 8.800 metros para cortar 12 

toneladas de cana, dado que em média cada monte de cana tenha quinze quilos que 

precisam ser levados em uma distância que varia entre 1,5 e 3 metros, realizando assim 

o trabalhador, algo em torno de 36.630 flexões e entorses torácicos para cortar a cana 

(Figura 24). 

 

Figura 24-Cana eleirada em Flórida Paulista-SP para a Usina Branco Peres 

Fonte: Pesquisa de Campo (2016-2018). Organização: Fredi dos Santos Bento 

 Esses dados são importantes, tendo em vista que confirmam a penosidade do 

trabalho despendido nos canaviais, ao mesmo tempo em que, ao adoecerem esses 

trabalhadores e trabalhadoras encontram uma série de impedimentos seja para se 

                                                           
24

 Tendo em consideração a preservação da identidade dos trabalhadores e trabalhadoras, todas as fotos 

que envolverem estes e estas, omitirão suas respectivas faces, mesmo que tenham autorizado a realização 

da fotografia. 
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alocarem em outras funções, seja para continuarem a vender sua força de trabalho, pois 

como temos constatado na Região Administrativa de Presidente Prudente (SP), esses 

trabalhadores são verdadeiramente descartados sob o prisma da invisibilidade que inicia 

dentro dos canaviais e continua ao terem negados a vinculação de seu processo de 

adoecimento ao trabalho despendido no setor. 

 Outro ponto que é pedra de toque nesta questão diz respeito ao próprio receio 

(medo) dos trabalhadores em adoecer, pois adoecer significa parar de trabalhar e parar 

de trabalhar por si só significa deixar de aferir a renda necessária para a manutenção da 

família, ou no caso dos trabalhadores migrantes temporários, significa o rompimento 

com sua estratégia de permanência na terra, dado que muitos dos trabalhadores 

migrantes que percorrem os corredores migratórios do país, sejam provenientes de 

povoados, vilarejos na área rural. 

 Nessa perspectiva, Lourenço (2012) chama a atenção não apenas para 

periculosidade da lavra desempenhada por esses trabalhadores e trabalhadoras como 

também as relações sociais travadas, tendo em vista a submissão dos trabalhadores a 

uma ampla gama de restrições de liberdade e autonomia que é invisibilizado. 

 Lourenço (2009, p.33) assevera que o adoecimento e os agravos a saúde dos 

trabalhadores e trabalhadoras não sejam problemas pontuais, mas “problemas sociais 

frutos da organização e relações sociais de trabalho mais gerais” e que nos levam a 

questionar os rebatimentos expressos quando consideramos os casos de acidentes de 

trabalho (Gráficos 22 e 23), bem como as mediações realizadas em respeito ao processo 

de adoecimento de trabalhadores que neste período de transição técnico-ocupacional, 

em que há uma maximização seja da busca pela eficiência no corte mecanizado, seja na 

produtividade dos cortadores manuais que ainda restam e que temos tido a oportunidade 

de entrar em contato. 
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Gráfico 22- Indicadores de acidentes de trabalho-agroindústria canavieira-São 

Paulo (2015) 

Fonte: DATAPREV; RENAST, 2017. Organização: Fredi dos Santos Bento. 

 

Gráfico 23- Indicadores de acidente de trabalho cultivo da cana-de-açúcar CNAE 

20-São Paulo (2007-2015) 

Fonte: DATAPREV; RENAST, 2017. Organização: Fredi dos Santos Bento. 
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 Os gráficos 22 e 23 tratam dos indicadores de acidente de trabalho no cultivo da 

cana-de-açúcar e foram construídos a partir das quatro variáveis que tratam em respeito 

a agroindústria canavieira, sendo elas 0113-cultivo da cana-de-açúcar, 1071-fabricação 

do açúcar em bruto, 1072-fabricação de açúcar refinado e 1931-fabricação de álcool. Os 

dados são qualificados em: Incdoença: incidência de doenças ocupacionais (número de 

casos novos de doenças relacionadas ao trabalho vezes o número médio anual de 

vínculos) vezes mil, IncAcTrab: incidência de acidentes típicos, IncIncap: incidência de 

incapacidade temporária, TxMortalid: taxa de mortalidade e TxLetalid: taxa de 

letalidade. 

 E é em respeito a esses dados apesar da subnotificação presente neles que 

aparecem informações interessantes referentes aos acidentes típicos e temporários, 

demonstrando que a fabricação de açúcar refinado e de álcool pontuam com maior 

número de ocorrências, ao mesmo tempo em que é importante verificarmos que para a 

variável 0113-cultivo da cana-de-açúcar a taxa de letalidade que leva em consideração o 

número de óbitos decorrentes de acidente de trabalho pelo número de acidentes de 

trabalho, mantém-se num patamar próximo a do verificado para a fabricação de álcool, 

o que nos permite empreendermos alguns esclarecimentos. 

 Num primeiro momento é importante pensarmos em respeito à forma como são 

construídas as notificações de trabalho, bem como as dificuldades que os trabalhadores 

e trabalhadoras tem como debatido até o presente momento, em provar que seu processo 

de adoecimento é decorrente do trabalho. Outro ponto diz respeito a gravidade desses 

acidentes, dado que muitos dos acidentes são minimizados, no que diz respeito a 

construção dos comunicados de acidente de trabalho (CAT‟s), ao mesmo tempo em que 

não deixa de ser estarrecedor os tipos de acidentes registrados em CAT‟s por setores 

ligados a saúde dos municípios. 

 Essa afirmação é importante tendo em consideração aos comunicados de 

acidente de trabalho que pudemos ter acesso ao longo da pesquisa no município de 

Flórida Paulista-SP, (Figuras 25 e 26) um dos municípios de nosso recorte territorial 

como referenciado no início deste texto e que nos levam a perceber que grande parte 

dos acidentes está relacionado a cortes nos dedos, acidentes envolvendo os olhos dos 

trabalhadores e trabalhadoras, apesar da utilização dos Equipamentos de Proteção 
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Individual (EPI‟s), bem como acidentes envolvendo os membros inferiores, como nos 

mostraram os vinte comunicados de acidente de trabalho que pudemos ter acesso. 

 

Figura 25-Exemplo 01 de CAT realizada em Flórida Paulista-SP
25

 

Fonte: Pesquisa de Campo  (2016-2018). Organização: Fredi dos Santos Bento. 

                                                           
25

 Visando a manutenção da identidade dos trabalhadores que registraram o comunicado de acidente de 

trabalho, foram omitidos os nomes dos mesmos, bem como dados como o nome da mãe, endereço, 

telefone, que como pode ser observado na Figura 25, estão propositalmente em branco, tendo em 

consideração que apagamos tais informações das mesmas. 
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Figura 26- Exemplo 02 de CAT realizada em Flórida Paulista-SP 

Fonte: Pesquisa de Campo (2016-2018). Organização: Fredi dos Santos Bento. 

 O gráfico 21 nos permite inicialmente perceber que quanto maior a 

produtividade realizada pelo setor, maiores também são os acidentes ocorridos dentro e 

fora dos canaviais na planta industrial, tendo em consideração que entre 2008 e 2010 a 

incidência de acidentes que causam incapacidade temporária ampliou-se, sendo 

importante analisar que apesar de a incidência dos acidentes de trabalho estar 

diminuindo na série histórica apresentada (de 2007 a 2015), a taxa de letalidade tem 

aumentado, e a de mortalidade têm se mantido constante, o que nos permite a 

compreensão de que apesar de estarem diminuindo os acidentes de trabalho no setor, 

sua gravidade tem se amplificado. 

 Pignati (2013) enfatiza que o processo de trabalho no metabolismo societário do 

capital se apresenta enquanto consumo da mercadoria força de trabalho adquirida, dado 

que para o trabalhador, seu trabalho seja apenas uma maneira de se manterem vivos, 

ocorrendo assim uma inversão em que o trabalho ao invés de atividade primaz dos seres 
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sociais, tornou-se realidade um meio de subsistência e isso se exemplifica quando 

pensamos o emprego da força de trabalho na agroindústria canavieira, tendo em conta 

que os trabalhadores são submetidos a uma jornada de trabalho que além de produzir 

acidentes como os enfatizamos nos Gráficos 22 e 23, traduz-se num processo de 

adoecimento constante que se inicia desde o primeiro dia de trabalho nos canaviais e/ou 

na planta industrial. 

 Rigotto (2003, p.391) destaca que o processo saúde-doença se determina através 

do “modo como o homem se apropria da natureza em um dado momento, apropriação 

esta que se realiza por meio do processo de trabalho, baseado em determinado grau de 

desenvolvimento das forças produtivas e relações sociais de produção” e que nos leva a 

questionar não apenas que tipo de trabalho tem sido realizado pelos trabalhadores e 

trabalhadoras que vendem sua força de trabalho nos canaviais, como também os 

rebatimentos para seu corpo físico e psíquico. 

 Tal realidade não está distante da Região Administrativa de Presidente Prudente, 

dado o que pudemos aferir seja através do Observatório Digital de Saúde e Segurança 

do Trabalho, iniciativa criada pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) e 

Organização Internacional do Trabalho (OIT), pois quando observamos os setores 

econômicos com maior número de afastamentos entre 2012 e 2016, bem como as 

comunicações de acidente de trabalho, as lesões mais frequentes e os setores 

econômicos com maior número de acidentes de trabalho, pudemos perceber que as 

atividades relacionadas ao agrohidronegócio canavieiro despontam na região.  

Dessa maneira, realizamos um exercício que empreendemos com o intuito de 

percebermos quais as funções e lesões mais frequentes que dizem respeito ao mesmo, 

desse modo selecionamos quatro dos seis municípios de enfoque para a compreensão 

desse processo a citar: Junqueirópolis, Flórida Paulista, Sandovalina e Mirante do 

Paranapanema-SP  (Gráficos 24, 25, 26 e 27) e repetimos a mesma amostra para os 

setores econômicos com maior número de afastamentos (Gráficos 28, 29, 30 e 31) todos 

levando em consideração o período entre 2012 e 2016. 
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Gráfico 24-Lesões mais frequentes-Junqueirópolis (2012-2016)  

Fonte: Observatório Digital de Saúde e Segurança do Trabalho. Organização: Fredi dos 

Santos Bento. 

 

Gráfico 25-Lesões mais frequentes-Flórida Paulista (2012-2016) 

Fonte: Observatório Digital de Saúde e Segurança do Trabalho. Organização: Fredi dos 

Santos Bento. 
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Gráfico 26-Lesões mais frequentes-Sandovalina (2012-2016) 

Fonte: Observatório Digital de Saúde e Segurança do Trabalho. Organização: Fredi dos 

Santos Bento. 

 

Gráfico 27- Lesões mais frequentes-Mirante do Paranapanema (2012-2016) 

Fonte: Observatório Digital de Saúde e Segurança do Trabalho. Organização: Fredi dos 

Santos Bento 
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Gráfico 28-Setores econômicos com mais afastamentos- Junqueirópolis (2012-

2016) 

Fonte: Observatório Digital de Saúde e Segurança do Trabalho. Organização: Fredi dos 

Santos Bento. 

Gráfico 29-Setores econômicos com mais afastamentos- Flórida Paulista (2012-

2016) 
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Fonte: Observatório Digital de Saúde e Segurança do Trabalho. Organização: Fredi dos 

Santos Bento. 

 

Gráfico 30-Setores econômicos com mais afastamentos- Sandovalina (2012-2016) 

Fonte: Observatório Digital de Saúde e Segurança do Trabalho. Organização: Fredi dos 

Santos Bento. 
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Gráfico 31-Setores econômicos com mais afastamentos- Mirante do Paranapanema 

(2012-2016) 

Fonte: Observatório Digital de Saúde e Segurança do Trabalho. Organização: Fredi dos 

Santos Bento. 

 As informações referentes às lesões mais frequentes para os quatro municípios 

analisados mostram que boa parte das mesmas diz respeito à ocorrência de lesões que 

podem ser associadas ao setor canavieiro, tendo em vista que em Junqueirópolis-SP e 

Flórida Paulista-SP destacam-se lesões que se caracterizam por dorsalgias, fraturas ao 

nível do punho e da mão e da perna incluindo o tornozelo, partes do corpo que são 

factíveis de serem acidentadas durante a jornada de trabalho nos canaviais. 

 Em Sandovalina-SP destacam-se as luxações, entorses, distensão das 

articulações e dos ligamentos dos joelhos e transtornos dos discos intervertebrais, que 

também podem ser associados ao trabalho na cana-de-açúcar, além das fraturas nas mais 

variadas partes do corpo como apresentado em Mirante do Paranapanema-SP. Tal 

associação que realizamos faz sentido quando analisamos os setores com mais 

afastamento nestes municípios, dada o protagonismo dos setores relacionados ao 

agrohidronegócio canavieiro, como fabricação de álcool em Junqueirópolis, 

Sandovalina, Mirante do Paranapanema e Flórida Paulista-SP e cultivo da cana-de-

açúcar em Flórida Paulista e Junqueirópolis-SP. 

 Em contrapartida, além de subnotificados, esses dados também são omitidos 

pelos grupos usineiros, dada a gravidade de seu conteúdo, a exemplo da taxa de 

acidentes graves ocorridos durante a safra 2017/2018 na Odebrecht Agroindustrial Polo 

São Paulo, que apenas comparecem em seu relatório de safra, por conta do recente 

acordo e adesão aos dez princípios do Global Compact (Gráfico 32). 
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Gráfico 32-Taxa de gravidade dos acidentes ocorridos durante a safra 2016/2017 

na Odebrecht Agroindustrial 

Fonte: Relatório Anual Odebrecht Agroindustrial. Organização: Fredi dos Santos Bento. 

 Em respeito à gravidade dos acidentes ocorridos, chama a atenção o Polo São 

Paulo (composto atualmente apenas pela Usina Conquista do Pontal) em Mirante do 

Paranapanema-SP, tendo em consideração que a taxa de gravidade dos acidentes 

ocorridos no polo, saltando aos olhos quando comparamos com a ocorrência em outros 

polos agroindustriais da empresa. 

  Essas informações rebatem no que estamos apreendendo na região a partir das 

conversas, relatos e entrevistas para com os trabalhadores, tendo em vista o expediente 

regressivo e precarizante que acompanha o desenvolvimento do agrohidronegócio 

canavieiro na região, ao passo que, Rigotto (2003, p.395) afirma que “o acidente de 

trabalho tem caráter de um evento agudo, que causa lesão corporal ou perturbação 

funcional, como seria o caso de uma amputação de dedos ou de uma intoxicação aguda 

por agrotóxico”, ao mesmo tempo em que novas tecnologias e relações de trabalho 
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 Nesse ínterim é que optamos pela aplicação de questionários osteomusculares 

(NMQ) com o intuito de podermos analisar as principais queixas, dores e incomodações 

que caracterizam os trabalhadores da agroindústria canavieira nas mais diferentes 

funções laborais. Contudo, aplicamos apenas n=12 questionários, através de um critério 

pré-estabelecido que diz respeito a resposta para uma das questões de nosso roteiro de 

entrevista semiestruturada que versava em respeito a saúde e o adoecimento, e através 

dos mesmos foi possível constatar que os ombros, o pescoço, a parte superior e inferior 

das costas, bem como os punhos e mãos, são as principais causas de dor ou 

incomodação nos últimos 12 meses para os trabalhadores e trabalhadoras 

participantes.(Gráficos 33, 34, 35 e 36). 

 Além disso, também são responsáveis pela procura de um profissional 

(ortopedista ou fisioterapeuta), já em respeito a impossibilidade de se realizarem 

atividades cotidianas, prevaleceram as incomodações relacionadas a parte superior e 

inferior das costas, bem como as relacionadas ao pescoço, ombros e parte superior e 

inferior das costas, sendo essas as principais dores constatadas nos últimos sete dias.  

 

Gráfico 33- Dor, formigamento ou dormência nos últimos doze meses 

Fonte: Pesquisa de Campo (2017). Organização: Fredi dos Santos Bento. 
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Gráfico 34-Impossibilidade de realizar atividades normais (trabalho, domésticas, 

lazer) nos últimos 12 meses 

Fonte: Pesquisa de campo (2017). Organização: Fredi dos Santos Bento 
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Gráfico 35- Consulta a um profissional fisioterapeuta nos últimos 12 meses 

Fonte: Pesquisa de campo (2017). Organização: Fredi dos Santos Bento. 

 

Gráfico 36- Dores, formigamento, dormência nos últimos 07 dias 

Fonte: Pesquisa de campo (2017). Organização: Fredi dos Santos Bento. 

 A necessidade de empreendermos tal análise se verifica pelo estabelecimento de 

relações entre as incomodações ocupacionais que acometem os trabalhadores e 

trabalhadoras em meio ao processo de transição técnico-ocupacional do corte manual 

para o mecanizado, e que nos permite pensarmos em respeito ao descarte de 

trabalhadores, dado que o processo saúde-doença vivenciado pelos mesmos está 

intimamente relacionado a precarização e superexploração do trabalho que acompanha a 

reestruturação pelo qual o setor tem passado nos últimos anos, com destaque para a 

realidade vivenciada na Região Administrativa de Presidente Prudente (SP). 

 Isso se clarifica quando pensamos o relato de Helena, 55 anos, ex-cortadora de 

cana, vítima da perversidade do discurso em torno da tecnificação do trabalho, que mais 

que descarta-los, transforma-os em seres que nem mesmo se reconhecem mais como 

tais, ou seja, enquanto trabalhadores, dado que essa trabalhadora após um acidente de 
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trabalho, envolvendo um de seus joelhos, foi vítima de bullying, sendo estigmatizada 

enquanto não sendo capaz de realizar a  função que lhe cabia, que era no corte manual 

da cana. 

 O relato chamará a atenção pelo fato de evidenciar toda a contradição presente 

no discurso do agrohidronegócio canavieiro de desenvolvimento local e regional, bem 

como da geração de emprego e renda e da qualidade de vida, pois o que ocorre de fato é 

o adoecimento progressivo desses trabalhadores e trabalhadoras que ao adentrarem no 

setor entram num ciclo sem fim que se inicia com a contratação ainda na juventude, 

geralmente aos 18 anos e que termina em seu descarte a partir dos 35 anos, ou seja, 

jovem demais para aposentar-se e velho demais para continuar empregando-se no setor, 

ou ainda pior, incapaz de continuar, dado que a degradação do trabalho é tão gritante, 

que há registros de trabalhadores que nem mesmo conseguem realizar atividades 

simples como varrer sua própria casa, além de se utilizarem de uma série de 

medicamentos (Figura 27). 

 

Figura 27- Medicamentos utilizados por Helena 

Fonte: Pesquisa de Campo (2016-2018). 

 Outro ponto que chama a atenção é que após o registro (sintoma) ou acidente de 

trabalho os trabalhadores não titubeiam em continuar sua lavra diária, dado uma série de 
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contradições que envolvem desde o pagamento por produção, até mesmo os estigmas e 

preconceitos, dado que para o homem a doença está intimamente relacionada a 

„vergonha de parar de trabalhar‟, como colocado por Dejours (1988) ao analisar o par 

doença-trabalho. 

P: E na sua opinião, o que leva a ocorrer esses acidentes, cortando cana, no 

trabalho? 

E: É que a gente quer cortar bastante, pra ganhar um pouco mais né...não se 

cuida direito... se a gente se cuidasse  um pouco direito, não haveria 

acidente...mas a gente quer cortar rápido para ganhar mais, porque quanto 

mais você corta mais você ganha...você ganha por metragem, e você não 

repara nada...você mete a cara, o facão...pra gente se cortar é acidente 

mesmo...porque eu jamais vou pegar um facão e vou me 

cortar...(HELENA,55 anos, 14/04/2016).
26

 

 

O mesmo autor ressalta que o trabalho criativo do homem desapareceu e em seu 

lugar manifesta-se um aborto, ou seja, um homem instrumento, realçando também o 

caráter individual que marca o trabalho neste início do século XXI, como se evidencia 

no trecho a seguir. 

P: A senhora tem algum problema de saúde? 

E: Tenho...tenho depressão né...forte! E...é...machuquei o joelho né, aí tenho 

artrose nos dois joelhos e tenho um cisto no joelho aqui (aponta o joelho 

direito). 

P:Tem um cisto no joelho e artrose? 

E: Isso nos dois... 

P: O que a senhora acha que levou a isso? 

E: Foi eu que caí... 

P:A senhora caiu? 

E: É eu caí, no começo lá, começamos...que nós começamos trabalhar lá, 

tinha muita cobra...cobra demais, e tinha muito buraco de tatu, aí eu estava 

cortando cana em cima de uma curva de nível, aí tinha um buraco de tatu que 

entrava aqui e saia lá...e  eu ficava ali, e aí cortando a cana eu pisei e 

machuquei o joelho. 

P: Machucou o joelho? 

E:Machuquei um só. 

E: Esse aqui...(aponta para o joelho) 

                                                           
26

 Em respeito às informações verbais , é importante qualificarmos que elas provem ou de caderno de 

campo (anotações), ou de conversas gravadas (quando há a autorização do trabalhador/trabalhadora) para 

que a mesma seja gravada e que todos os nomes citados tratam-se de pseudônimos com fins a preservar a 

identidade dos trabalhadores e trabalhadoras entrevistados. 
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P: A senhora foi ao médico? 

E: Não...socorro veio rápido, o pé também começou a doer, aí eu pedi pro 

enfermeiro...tem um enfermeiro que vive no meio da roça...aí eu pedi pra ele 

tudo, aí ele falou assim...ah não...toma um Sedalex e vai trabalhar , aí veio 

um fiscal e me deu outro eito de cana e falou assim: dá seus pulos! E 

começou a doer, e eu continuei trabalhando, semanas e semanas, volta e meia 

reclamando, e isso aí foi à bursite da usina, eles não me prestaram socorro, 

por isso que eu fiquei...e depois eu fui ao médico daqui..., e ele falou que essa 

perna aqui (aponta para a perna esquerda), ia coisar...porque eu comecei a 

forçar e começou a doer, aí essa aqui entortou, aí deu o cisto, passou...tem um 

nervo, esqueci como que chama, o tendão, é só isso aí...eu sofro muito por 

causa disso aí. (HELENA,55 anos, 14/04/2016) 

 

A narrativa de Helena expressa o que Dejours (1988) pontua em respeito ao fato 

de os trabalhadores não se reconhecerem enquanto classe, dado que chame mais a 

atenção o caráter individual de seu trabalho, não se importando então, com as dores do 

outro, aliás reconhecê-las poderia ser visto para eles como um sinal de fraqueza. 

Ademais, o que temos acompanhado na Região Administrativa de Presidente 

Prudente (SP), nos permite estabelecer que o descarte de trabalhadores não seja apenas 

real, como se manifesta sobre uma série de questões como a própria culpabilização dos 

mesmos diante desta situação, além de que não apenas o corte manual é retrato e sinal 

de trabalho em condições degradantes, pois a utilização das colhedeiras não significam 

a humanização do trabalho para aqueles que a utilizam, dadas as incomodações, bem 

como o adoecimento relacionado ao setor motomecanizado (tratoristas, operadoras e 

motoristas), tendo em consideração não apenas as dificuldades operativas, como 

também o estresse gerado para com o cumprimento das metas etc., como assevera 

Alaor, 42 anos, operador de colhedeira, cujo questionário osteomuscular também foi 

respondido (Figura 28). 

P: O trabalho na cana de açúcar ao longo dos anos, trouxe algum problema 

para a sua saúde? 

E:É...dói o pescoço, dói a coluna, não sei se é porque ficamos muito tempos 

sentados, então é assim né...ficar parado assim, afastado, fiquei uma semana, 

fiz fisioterapia...sete dias também, tem momentos  que você tá lá com o 

pessoal e sempre dói assim, e a máquina é muito dura, aquela esteira, e ela 

vibra, vibra muito...por causa da água né (esteira) quando a água bate, ela é 

seca...o molejo... ela vibra, ela é muito dura... a cabine ela vibra assim. 

(ALAOR,42 anos, 25/06/2017). 
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Figura 28-Questionário osteomuscular de Alaor 

Fonte: Pesquisa de Campo (2016-2018). Organização: Fredi dos Santos Bento. 

Nessa perspectiva, é importante que se compreenda que a passagem do corte 

manual para o mecanizado, não significa melhorias relativas nas condições de trabalho 

dos trabalhadores e trabalhadoras, ou seja, se para muitos a oportunidade de realizar um 

curso de qualificação profissional e trabalhar no setor mecanizado, dada a ideia de que o 

trabalho seja mais fácil, cai por terra, tendo em vista os agravos físicos e psíquicos que 

rondam o trabalho mecanizado, dada a rotina diferenciada de trabalho, os sons emitidos 

pela máquina, além das constantes trocas de turno. 

Então, o que destoa nesse período de transição técnico-ocupacional do corte 

manual para o mecanizado da cana-de-açúcar e os discursos que o constroem, como o 

da empregabilidade, da qualificação profissional, na verdade ofuscam o descarte em 

massa de trabalhadores que tem ocorrido no setor e que tentamos evidenciar aqui seja 

através de dados referentes ao emprego e desemprego, seja através das lesões e 

processos de adoecimento de trabalhadores como é o caso de Samanta, 56 anos, 

aposentada por invalidez. 
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P: O trabalho na cana de açúcar ao longo dos anos trouxe algum problema a 

sua saúde? 

E: Eu sou inválida... 

P: Como se deu isso? 

E: Porque o serviço é muito pesado... 

E: A própria usina me afastou e eu entrei com o advogado e aposentei... 

P: Porque ela te afastou? 

E: Porque a pressão é muito alta... 

P: A pressão ou pressão do serviço? 

E: A pressão...subiu demais e a usina X é correta, eles me afastou do 

serviço...só que eu vim direto da usina... 

Eles me afastaram e eu corri atrás, se eu não tivesse ido atrás, eles não fariam 

nada... 

P: Como assim? 

E: Eu sou aposentada...mas não deram baixa na minha carteira não...eles me 

mandam uma cesta de natal todo ano... 

P: Talvez não seja pela idade? 

E: Não...tem outras pessoas iguais a eu... 

P: Que tipo de problema além da pressão você teve? 

E: Eu...eu tenho bursite, tendão rompido do braço, três hérnias de disco e 

bico de papagaio e a pressão alta... 

P:Isso influenciou na perícia? 

E: É porque todo mundo que trabalha lá, causa algum problema...entra são e 

sai estourado...(SAMANTA,56 anos, 17/07/2017). 

O caso de Samanta (Figuras 29, 30 e 31) nos ajudam a clarificar o debate em 

torno do descarte, dado que a trabalhadora relata ter sido dispensada por problemas 

referentes à hipertensão, mas que não anulam os reais objetivos e significados de sua 

dispensa, dado o processo sintomático e de adoecimento revelado pela mesma e que nos 

colocam a questionar as contradições vinculadas ao discurso que rodeia a mecanização, 

que ao mesmo tempo em que se utiliza de tecnologias e máquinas de ponta, também 

promove a superexploração dos trabalhadores nos canaviais. 
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Figura 29- Questionário osteomuscular de Samanta 

Fonte: Pesquisa de Campo (2017). Organização: Fredi dos Santos Bento. 
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Figura 30- Resultado de exame médico realizado por Samanta
27

 

Fonte: Pesquisa de campo (2017). Organização: Fredi dos Santos Bento. 

                                                           
27

  Optamos pela preservação  ao máximo da trabalhadora entrevistada, de modo que, Samanta trata-se de 

um nome fictício, bem como todas as informações que pudessem identificar a proveniência do exame, 

bem como o profissional que o assinou, foram omitidos, dado que nosso interesse seja apenas o de 

evidenciar as principais lesões e ferimentos que marcam o processo de descarte de trabalhadores nos 

canaviais da Região Administrativa de Presidente Prudente (SP). É importante dizer que obtivemos 

autorização da trabalhadora em questão para utilizar o mesmo. 
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Figura 31-Outros exames e diagnósticos de Samanta 

Fonte: Pesquisa de Campo (2016-2018). 

 Os dados apresentados comprovam o caráter de descartabilidade a que estão 

submetidos os trabalhadores e trabalhadoras em tempos de transição tecnológica nos 

canaviais da Região Administrativa de Presidente Prudente-SP, ao mesmo tempo em 

que nos permitem realizar considerações em respeito aos desafios para a construção de 

uma leitura geográfica do trabalho a partir dos expedientes de adoecimento e descarte 

dos trabalhadores na região supracitada (Figuras 32 e 33). 
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[]

=>

==

==

CF:RISCOS E SAÚDE
DO TRABALHADOR
MIGRANTE

precarização do
trabalho {4-3}

incomodações corte
manual {10-1}

incomodações
ocupacionais
mecanizado {5-1}

saúde {4-0}

segurança do
trabalho-riscos {1-1}

sentimento de
culpa por acidente
{1-2}

[1:64][48:1420]
--------------------
P: E você já sentiu
mal estar, passou
mal?
E: Eu já...já senti
dor nas costas,
cansaço nos braços,
dá muita dor na
pessoa corte de
cana, é um serviço,
que a pessoa
trabalha, mas é
preciso descansar,
mas tem gente que
não para, ai se
torna o serviço mais
cansado.
P:E nesse novo
serviço?
48

[1:72][53:2105]
--------------------
P: Como é o
trabalho pra você?
E:As  vezes é uma
diversão, mas as
vezes é muito
pesado, uns
aguenta, outros não
aguentam, muitos
já adoecem ali, por
causa de problema
de coluna, doença
do pulmão,
muitas pessoas dá
sorte de tratar e
encostar, e muitos
não, muitos pegam
doença,
descobrem e não
tem como mais
recorrer a própria
firma, não tem mais
aquele apoio
dela, a gente agora
é novo...mas
quando a gente
tiver com uns 40
que a gente vai
perceber que
aquele desgaste do
passado, e as vezes
não valeu a pena,
pra mim até

[1:91][89:824]
--------------------
E:Ah...problema de
coluna né, porque
pega muito peso.
P:Você sente dores
na coluna?
E: Não...mas já
senti né...

[1:95][96:865]
--------------------
P: Ele reclama de
dores?
E: Reclama né...de
asia, de
queimadeira, ele
também toma
comprimido ai alivia,
e teve
um tempo atrás
que ele reclamou
de dores nas costas,
e aí fez um raio x da
coluna e não
deu nada não.
P: Câimbras ele
tem?
E: Tem...
P: Qual a
frequência?
E: Ah...ele disse
que é quase todos
os dias, tem dia que
dá câimbra nele até
na barriga.

[1:99][101:297]
--------------------
E: Porque a pessoa
está trabalhando e
pode se acidentar
né, se esforçar,
pode adoecer da
coluna, da vista e
assim, que nem o
meu genro que é o
marido dela (
aponta), também
trabalha lá...a
palha bateu no
olho dele, só não
furou porque eles
usam óculos, e
mesmo
assim
furou...imagino se
não usasse, agora o
meu esposo no
tempo que
trabalhava lá,
ele só torceu o pé,
acho que pisou em
falso dentro de uma
vala, calha nova, e
torceu o
pé

[1:104][105:1028]
--------------------
P:Mas já sentiu mal
estar, câimbra,
como é?
E: Já...vou falar a
verdade, rapaz...ela
é...você se torna,
você começa a ficar
fraco, de
tanto esforço físico
que faz... e ela dá
primeiro aquela
fisgada, na canela
da gente, nos
braços, se você não
parar... você cai ali
mesmo...
P: E quais as
regiões do corpo
que mais sentia
câimbra?
E: Nas pernas.
P: E você chegou a
ver pessoas
passarem mal no
eito?
E: Oshe...rapaz
assim sempre tem
aquelas pessoas que
forçam mais que os
outros... eu
mesmo sou  um
cara que quando
eu vejo aquela
beliscada na
costela...eu já me
assossego, e tem
gente não...que
enquanto não cai,
pra arriar mesmo,
não para, esse que
é o problema, tem
colega meu
mesmo...que
trabalha comigo,
que só para quando
está no
limite, não aguenta
nem levantar, e tem
que a ambulância
buscar na roça,
porque quer
ganhar dinheiro
mais, porque eu sou
assim, a gente não
força, tem muita
gente que diz
assim: ah cortar
cana é ruim...mas
eles não exigem
você até seu limite,
vamos supor se
você está cansado,
porque nós temos o
auxiliar e o fiscal,
ele está no pé
direto, ele chega

[1:106][106:1762]
--------------------
P: E acidentes,
acontecem
acidentes, quais os
mais comuns?
E: É cortar...é
porque assim, não é
que a empresa não
forneça o EPI, é que
a maioria do
pessoal, eles vão na
roça ouvir a
palestra, eles falam
pra você amolar o
facão ( ensina-
se),até a luva você
tem que usar a luva
na hora de plantar,
aí muita gente
pode ir

[1:111][109:809]
--------------------
P:Qual?
E:É  quem nem eu
falei pra você, onde
oferece mais risco
pras pessoas, é
nesses tipos de
doenças aí, esse
negócio de coluna,
bico de papagaio,
mas o resto...não
oferece perigo
não.[1:121][117:211]

--------------------
P: Quando cortava
cana, sentiu dores,
câimbras?
E: Sim.
P: Como era?
E: É mais quando o
sol está quente, que
as vezes pega uma
cana muito deitada,
aí você
tá ali, bate, porque
é cana pesada, aí
você tem que se
esforçar um pouco
pra
ganhar...porque é
por produção, aí
quando dá no fim
da tarde, você está
cansado, com
dor nas costas,
câimbra nos braços,
nas pernas, tá
doendo até...dor de
cabeça.

[2:2][2@92]
--------------------

[1:34][27:1745]
--------------------
E: Não..não é assim,
mas é só que é
sempre as regras, a
máquina estiver
colhendo tem
que ir pra lá.
O meu horário é
das 15h-23h... no 5
por 1.feriado eles
não liberam e não
gostam que
faltemos no
feriado.Não canso
muito não...acho
que só dá um
pouco de sono, por
causa
do barulho né...

[1:43][34:2526]
--------------------
P: E o trabalho
como tratorista, tem
alguma dificuldade?
E:Tem uma dor nas
costas as vezes
né...da máquina, as
vezes você vai
trabalhar uma
carreta grande
daquelas e não tem
freio...tem que ser
uma pessoa muito
bem instruída,
pra ver como vai
descer...analisar
direitinho...falta de
atenção causará
acidente...por
causa da máquina.

[1:49][37:1745]
--------------------
P: Se você tivesse a
oportunidade
salarial que tem
aqui, mas lá na
terra natal, você
ficaria por lá ou
mesmo assim você
migraria?
E:Olha...aqui, to
pensando não
sei...se der certo
pra mim...se eu
conseguir tirar
minha
carta...conseguir
uma profissão
melhor, e se Deus
quiser eu vou
conseguir, mas
preciso
conseguir a carta
né...porque você
vai pegar um
trator, uma
máquina...se eu
conseguir
isso aqui aos
poucos...eu vou ver
se consigo financiar
uma casa no banco
pra mim ir
pagando aos
poucos, e fazer a
vida certinho, final
de ano ver a minha
família, e voltar,
ou trazer eles aqui
também, ter uma
casa minha própria.

[1:69][53:743]
--------------------
P: Você conseguiu
tirar sua carta?
E: Consegui...

[1:77][56:212]
--------------------
P: É, objetivos no
migrar?
E: O objetivo
quando eu vim pra
cá, eu queria
trabalhar cinco-seis
meses e tirar minha
habilitação, aí
depois quando tiver
oportunidade,
queria ajeitar minha
casa, ter um carro,
dar um custo
melhor pra minha
família...agora que
eu estou saindo,
meu desejo é voltar
pra casa, pegar
emprego na
empresa que eu
estava, ficar com
minha família
também, e
ficar por lá, e nem
sair pra fora...meu
desejo agora, é sair
daqui chegar em
casa, e entrar
na mesma empresa
que eu estava.
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ocupacionais

mecanizado {7-2}

Saúde do

trabalhador
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[1:34][27:1745]

--------------------

E: Não..não é

assim, mas é só

que é sempre as

regras, a

máquina estiver

colhendo tem

que ir pra lá.

O meu horário é

das 15h-23h... no

5 por 1.feriado

eles não liberam

e não gostam que

faltemos no

feriado.Não

canso muito

não...acho que

só dá um pouco

de sono, por

causa

do barulho né...

[1:43][34:2526]

--------------------

P: E o trabalho

como

tratorista, tem

alguma

dificuldade?

E:Tem uma dor

nas costas as

vezes né...da

máquina, as

vezes você vai

trabalhar uma

carreta grande

daquelas e não

tem freio...tem

que ser uma

pessoa muito bem

instruída,

pra ver como

vai descer...anal
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direitinho...falt

a de atenção

causará

acidente...por

causa da

máquina.

[1:49][37:1745]

--------------------

P: Se você

tivesse a

oportunidade
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aqui, mas lá na
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você
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ou mesmo assim

você migraria?
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--------------------
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sua carta?

E: Consegui...
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--------------------
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E: O objetivo
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um carro,
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Figura 32- Riscos e saúde do trabalhador  

Fonte: Pesquisa de campo (2016-2017); ATLAS ti 6.2 student licence  Organização: Fredi dos 

Santos Bento. 

Figura 33- Riscos e saúde do trabalhador II  

Fonte: Pesquisa de campo (2016-2017); ATLAS ti 6.2 student licence  Organização: Fredi dos 

Santos Bento 

 

  

2.1. Os desafios para a construção de uma leitura geográfica do trabalho em meio ao 

adoecimento e descarte de trabalhadores no agrohidronegócio canavieiro na Região 

Administrativa de Presidente Prudente (SP) 

 

Em tempos de ameaças e de golpe sobre a democracia representativa como temos assistido 

no Brasil nos últimos meses, tem-se ficado cada vez mais claro que o modelo de sociedade em voga 

e que estamos imersos, o do metabolismo do capital, nunca foi e nunca será capaz de dar respaldo a 

uma vida cheia de sentidos, muito menos de transpor para os seres sociais que vivem do trabalho, a 

ominlateralidade humana. 

Mészáros (2014) propõe que uma mudança radical nas determinações estruturais da 

produção é essencial, dado que o metabolismo societário do capital dá sinais de que os 

desdobramentos perversos de sua lógica incontrolável tenderão a se agravar, e quem sofrerá 

diretamente os impactos dos mesmos são os trabalhadores e trabalhadoras que diariamente vendem 

sua força de trabalho, diante das mais diversas formas de controle via capital, legitimado pelo 

Estado, a exemplo dos impactos ocasionados pelas políticas de austeridade, a ofensiva neoliberal, o 

advento da reestruturação produtiva do capital e da produção flexível. 

O metabolismo societário do capital e seu fetichismo desumanizante nos imprimem a 

necessidade de pensarmos os limites, desafios e possibilidades de irrompermos com o que está 

posto pelo viés da emancipação do trabalho, tendo em conta o fato de serem os homens e as 

mulheres que vendem sua força de trabalho todos os dias, aqueles que têm diante de si a 

possibilidade de realizar o enfrentamento e a luta diante do jugo do capital
28

. 

Dessa maneira, o capital é ao mesmo tempo exploração e civilização, margeado pela 

barbárie social causada pelo desenvolvimento destrutivo de suas forças produtivas que trazem uma 

                                                           
28

 Ao tratarmos da classe trabalhadora estamos nos referenciado no debate realizado por Thomaz Junior (2006) em 

respeito à classe trabalhadora ampliada que compreende não apenas o proletariado, como também os camponeses, 

desempregados, indígenas, comunidades tradicionais, terceirizados, avulsos etc. 
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série de rebatimentos para a classe trabalhadora, tendo em consideração a ânsia do capital por 

acumulação que se reflete nas mais diversas ofensivas contra o trabalho, num processo que 

Mészáros (2014) qualifica enquanto produção destrutiva da civilização humana, e que nos permite 

por em questão a mudança radical de perspectivas diante de um sistema cada vez mais fetichizado. 

Em consideração a esses postulados é que enxergamos o potencial da Geografia em oferecer 

um debate profícuo no que diz respeito às contradições, tensionamentos e conflitos que perpassam a 

sociedade que vive do trabalho, dado que é através desta ciência que podemos apreender as marcas 

históricas e seus desdobramentos para os sujeitos sociais que laboram diariamente. Então, ao 

tratarmos dos desafios para a construção de uma Geografia do Trabalho, não podemos perder de 

vista o imprescindível debate em respeito à emancipação da sociedade de um modelo fadado a 

implodir que é o do metabolismo societário do capital. 

Nesta perspectiva, trazemos para essa proposta à importância de se empreender uma leitura 

geográfica do trabalho, pautada pelos limites, desafios e possibilidades para refletirmos em respeito 

aos acontecimentos do início deste século, bem como seu papel central na emancipação do atual 

estado de coisas. Assim, é crucial que assumamos que é pelo viés da negatividade e positividade do 

trabalho, que podemos pensar a respeito das contradições que perpassam a humanidade imersa no 

sociometabolismo da barbárie, ou melhor, do capital. 

Então, é preciso que nos direcionemos para os sinais dos tempos oferecidos pelo capital, 

dado estes expressarem o conteúdo de irracionalidade que perpassa o nosso tempo histórico, 

tomando em consideração também, a nova polissemia que caracteriza a classe trabalhadora, levando 

em consideração as marcas destrutivas geradas pelo capital (THOMAZ JUNIOR, 2011). 

É sob a égide dessa discussão que a Geografia do Trabalho tem se inserindo neste início do 

século, dados os desafios que se colocam como nunca antes para a construção da mesma, tendo em 

vista a ampliação dos agravos para a saúde dos trabalhadores, processo saúde-doença, que 

discutiremos também neste texto, versando a Região Administrativa de Presidente Prudente-SP, a 

ofensiva neoliberal e o pacote de austeridade que perpassam os países do Ocidente, bem como a 

ampliação dos ambientes refeitos pela reestruturação produtiva, do desemprego estrutural, da 

terceirização, produção flexível, relações semidegrantes e de trabalho escravo, feminização do 

trabalho, migrações do trabalho, etc., e que nos põem a propugnarmos qual a Geografia do Trabalho 

que estamos construindo efetivamente nesta segunda década do século XXI, e qual o papel da 

mesma na emergência de se refletir sobre um modelo alternativo ao que está posto. 
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Dessa forma é ao pensarmos o trabalho neste início do século, é preciso que apontemos 

quais os sujeitos são capazes de mudar o atual estado de coisas, sem nos esquecermos de que é pelo 

trabalho enquanto mediação dada a sua capacidade de realização (criação) que nos apoiamos nesta 

empreitada. Todavia não estamos falando do trabalho abstrato, ou seja, do trabalho desprovido de 

sentido, em que vigora a sobreposição do mundo das coisas em relação aos valores especificamente 

humanos, e sim de um trabalho cheio de sentidos para os sujeitos que trabalham (THOMAZ 

JUNIOR, 2012; LOURENÇO, 2009). 

Lukács (2012) assevera que são os sujeitos sociais objetivamente, a única esfera da realidade 

na qual a práxis tem papel primordial na manutenção e movimento das objetividades, e dessa 

maneira capaz de realizar o enfrentamento à estrutura totalizante de organização e controle do 

metabolismo societal na qual todos nós estamos inseridos, sendo tal tarefa, mais que uma 

possibilidade, mas sim um desafio pela qual temos que nos colocar, diante das ofensivas cada vez 

mais agressivas do capital. 

Entretanto, o “exercício do poder do capital se estende para todo o tecido social, 

impactando, então, não somente as relações específicas à dimensão da atividade laborativa, mas 

todas as esferas do ser que trabalha”, e que nos permite considerar o conjunto de contradições a que 

estamos submetidos neste início do século, em que os limites do que seria o improvável, já foram 

transpassados, dados os graves e inconsequentes agravos para a sociedade como um todo, sendo 

uma das manifestações dessa configuração, a emergência e ampliação do desemprego estrutural e 

do trabalho precarizado, e que nos põe diante de um cenário de desrealização dos seres humanos 

enquanto seres em si e para si (THOMAZ JUNIOR, 2011 p.110; SCZIP, 2013). 

Sczip (2013) deixa claro que os tempos em que vivemos não são mais àqueles da existência 

de um Estado de bem-estar social de herança fordista, e sim tempos em que até mesmo a 

democracia representativa tal como está, já apresenta sinais cambaleantes de desgaste e 

incapacidade de reagir diante dos ataques cada vez mais destrutivos da ação e exercício do capital, 

sendo esse um dos desafios e também limites para pensarmos o trabalho neste início do século, pois 

ao mesmo tempo em que é para o Estado nas atuais circunstâncias em que se encontra um desafio 

refletir sobre as possibilidades de irromper com a estrutura vigente, é também um limite dado este 

legitimar o estado de coisas em voga. 

Em contraposição a esse cenário, Mészáros (2014) adverte que tal como está, o Estado não é 

capaz de apresentar as soluções necessárias, tanto pela característica irreformável que permeia o 

metabolismo societário do capital, como pelo fato de que as reformas realizadas no âmbito do 

Estado também não tem sido capazes de dar sentidos que nos possibilitem irromper com a lógica 
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vigente, sendo na realidade um dos principais agravadores das contradições que perpassam o tempo 

histórico que vivenciamos, pois como destaca Bihr (1998) o Estado garante através de um 

arcabouço composto por formas e aparelhos, a manutenção (continuidade) do processo de 

reprodução do capital e sua ânsia por apropriar-se da práxis social, gerando assim uma sociabilidade 

do capital. 

Thomaz Junior (2009) chama a atenção para o limite lógico, estratégico e histórico do 

capital, que rebate diretamente nas contradições que perpassam o mesmo, tendo em vista sua 

sustentação se dar sob a exploração do trabalho não pago, ao mesmo tempo em que como 

contradição viva, tenta substituir o trabalho vivo por trabalho morto, numa clara atitude que põe em 

risco sua própria existência enquanto metabolismo societário. Entretanto, se quisermos pensar os 

desafios que se colocam para o trabalho neste início do século, é importante considerarmos que a 

substituição do trabalho vivo tem o poder de amplificar a crise social, exemplificada no desemprego 

e dessocialização dos trabalhadores e trabalhadoras, bem como a captura da subjetividade dos 

mesmos, expondo “os estreitos limites da perda do trabalho como elemento necessário de todo o 

processo de acumulação” p.95. 

Em respeito à captura da subjetividade, Lourenço (2009) destaca que a mesma se faz através 

da subordinação consentida dos trabalhadores expressando a subsunção do trabalho ao capital, 

sendo essa uma das principais características que acompanham os atuais desdobramentos para o 

trabalho no que tange as mudanças no tecido social, transformando a maioria dos homens e 

mulheres em “simples executantes de práticas cujos pormenores tornam-se obscuros ou opacos para 

sua consciência” como acentua Bihr (1998, p.148). 

Para tanto, outro desafio que se coloca para pensarmos o trabalho neste início do século, 

leva em consideração a emergência de entendermos que a luta contra o metabolismo societário em 

voga, deve ser dada dentro e fora do trabalho, na iminência de assim restaurarmos as condições 

reais e concretas de existência e não enxergamos de maneira distinta a resistência ao modelo posto, 

dado que atitudes conciliatórias e letárgicas tem demonstrado historicamente não alcançar os 

resultados esperados, pelo oposto, fortalecem cada vez mais a ofensiva do capital (BIHR, 1998). 

Thomaz Junior (1998) pontua que capital e trabalho estão enraizados em esferas distintas do 

processo social de produção, em que o capital hegemoniza e detém o controle do processo, na 

contramão o trabalho insere-se como subserviente no mesmo processo contraditório e isso se 

expressa ao pormos em questão o trabalho alienado e desprovido de sentidos, em que os 

trabalhadores e trabalhadoras se tornam “mais pobres quanto mais riqueza produzem... o 

trabalhador se torna uma mercadoria tão mais barata quanto mais mercadorias cria” como assevera 
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Marx (2003, p.457), ao mesmo tempo em que desaparece para dar lugar a um aborto em seu lugar, 

partícipe do antagonismo estrutural entre capital e trabalho. 

Desse modo, ao nos referenciarmos pelo antagonismo que marca a relação capital x 

trabalho, fica evidente que um dos grandes desafios e limites para os trabalhadores e trabalhadoras 

neste início do século XXI estão na própria tomada do controle do processo de reprodução social e 

que nos leva a por em debate uma das proposições de Mészáros (2007), em respeito à urgência de 

caminharmos para o que o autor postula enquanto cultura da igualdade substantiva, pois apenas 

neste cenário é que é possível o exercício da tomada de controle pelos sujeitos sociais do processo 

de reprodução social. 

Ao tensionarmos novamente a inevitabilidade de se romper com o sistema vigente, não 

temos a intenção de sermos repetitivos, pelo oposto, isso se justifica pelo fato de identificarmos esta 

como a tese estrutural de nossa defesa dos desafios que compõem o pensar não apenas o trabalho, 

como a sociedade imersa no metabolismo societário do capital nesta segunda década do século, 

tendo em vista seu caráter “expansionista desde seu microcosmo até sua conformação mais 

totalizante, mundializado, dada a expansão e abrangência do mercado global, destrutivo e, no limite, 

incontrolável... assumindo assim uma estruturação crítica profunda” (ANTUNES, 2000 p.27). 

Thomaz Junior (2011) sinaliza que ao elegermos o metabolismo societário do capital nos 

permite apreender as conexões entre as fragmentações existentes no tecido social e seus impactos 

para a classe trabalhadora, principalmente em tempos de produção flexível, desemprego estrutural, 

terceirização, controle social do trabalho e captura da subjetividade dos mesmos como tratado 

anteriormente. 

Dejours (1988) e Barreto; Heloani (2013) nos facultam a importância de ao tratarmos as 

fragmentações existentes no tecido social, nos atentarmos para a exemplificação destes 

desdobramentos para a classe trabalhadora, sendo um deles associado às relações travadas no 

ambiente de trabalho, marcado pela competição, adoecimento, e os “múltiplos medos”, medo de 

adoecer, de perder o emprego, e que resvala para outro ponto importante ao ponderamos os desafios 

para se pensar o trabalho neste século, que diz respeito justamente à condição do não trabalho, que 

estamos entendendo aqui enquanto situação de desemprego e seus impactos de grande monta para a 

própria existência desses sujeitos, dado que estar desempregado é sinônimo de inutilidade, solidão, 

despertando ainda o sentimento de culpa pelo fracasso de vivenciar tal condição. 

Thomaz Junior (2002) nos impele a refletirmos sobre outros desdobramentos que se 

apresentam neste raiar do século, no que tange as instâncias de representação dos trabalhadores e 
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trabalhadoras e o impacto causado pelo fracionamento do trabalho em categorias, bem como o 

papel do Estado enquanto mediador-regulador deste conflito que tem se intensificado nas últimas 

décadas com o advento da crise estrutural pela qual passa o metabolismo societário vigente, e que 

referenciam o que postulamos enquanto limites para pensarmos o trabalho no início do século XXI, 

haja vista que ao tensionarmos os desafios para tal empreitada exigem-nos que assumamos o 

trabalho enquanto primeiro plano para compreendermos as travagens que dão o tom das relações 

desenvolvidas sob o crivo do processo social de produção. 

Dessa forma, ao assumirmos a necessidade de pensar o trabalho nesta segunda década do 

século, enquanto possibilidade de dar respaldo as graves contradições que assolam a humanidade, 

nos firma o comprometimento em enxergar o trabalho enquanto ponto central na apreensão do atual 

estado de coisas porque passam os homens e mulheres, sendo justamente o fato de elegermos o 

trabalho enquanto central nesta empreitada, o maior desafio pela qual temos que lidar, dada a 

submissão do mesmo para com seu par dialético, o capital, e nos imprime o desafio de rompermos 

com essa mediação perversa. 

Ao tatearmos tais reflexões não podemos perder de vista que mais que um papel central, é 

assumindo o trabalho enquanto centralidade que consideramos possível não apenas realizar o 

enfrentamento ao estado de coisas vigente, como também superar os limites que nos impedem de 

enxergar nos trabalhadores e trabalhadoras, os sujeitos históricos capazes de tomarem o curso do 

processo societário de reprodução e construírem coletiva e concretamente uma alternativa oposta a 

que está posta, baseada nas mediações de primeira ordem, na igualdade substantiva, rompendo 

inclusive com o Estado tal como ele está, dada a falência da democracia representativa como 

estamos assistindo no Brasil nos últimos meses. 

Esse desafio só pode ser realizado se enxergarmos na negatividade e positividade do 

trabalho, enquanto forma de apreendermos os sinais e marcas históricas que se apresentam neste 

século XXI para pensarmos o trabalho emancipado do capital, rompendo assim o antagonismo 

estrutural que caracteriza essa relação estranhada, sob o pressuposto de enxergarmos e lermos no 

trabalho a possibilidade de uma vida cheia de sentidos, não deixando assim o trabalho de lado 

enquanto categoria para apreensão do fenômeno em apresso como alguns teóricos tem feito nas 

últimas décadas. 

2.1.1. Centralidade do trabalho em meio adoecimento e descarte de trabalhadores no 

agrohidronegócio canavieiro na Região Administrativa de Presidente Prudente (SP) 
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O que debatemos neste texto até o presente momento, nos estimula a refletirmos em respeito 

aos desafios que tem marcado a classe trabalhadora em sua vocação por excelência enquanto capaz 

de fazer a oposição e construir algo diferente do que está posto, mesmo diante das mais diversas 

dificuldades porque passa o que qualificamos enquanto sociometabolismo do trabalho, dado o 

ambiente marcado pela reestruturação produtiva do capital nas últimas décadas e que sinalizam 

desdobramentos de grande monta para pensarmos em respeito às possibilidades de uma ofensiva do 

trabalho sobre o capital. 

 Alves (2000) e Rigotto (2013) assinalam que a reestruturação produtiva é uma expressão do 

avanço do capital mundializado sobre as mais diversas instâncias, a citar o campo, a cidade, o 

ambiente, ampliando os conflitos sociais e ambientais, sob a emergência da acumulação flexível, 

diante da utilização de novas estratégias organizacionais, sob o argumento escuso de que as 

regressões nas conquistas trabalhistas de herança fordista são benéficas, pois gerariam mais 

empregos, omitindo o fato de o mesmo ser meio de subsistência desses trabalhadores e 

trabalhadoras. 

 Em contrapartida, os trabalhadores se alienam no produto de sua atividade, ao mesmo tempo 

em que estão alienados de seus semelhantes e este é um reflexo não só das novas estratégias 

organizacionais como também das ofensivas promovidas diante de um cenário marcado pela 

reestruturação produtiva do capital, que impede que os homens se percebam enquanto seres 

genéricos em si e para si, ou seja, como gênero vivo, ser universal e livre (MARX, 2003). 

 Em oposição a tal percepção, por conta da contraposição indissolúvel entre capital e 

trabalho, os homens se afastam do gênero, não havendo solidariedade e muito menos identidade 

entre os mesmos, dado estarem subsumidos ao trabalho estranhado, resultado do estranhamento de 

si mesmo dos homens, qualificando a negatividade do trabalho, sendo este externo ao trabalhador, 

negando-se nele, sendo exemplo claro desta relação o surgimento cada vez mais frequente das 

doenças relacionadas às exigências mentais ou psíquicas do trabalho (RANIERI, 2001; DEJOURS, 

1988). 

 Essas sinalizações nos permitem tensionarmos à centralidade da categoria trabalho neste 

início do século, “dado seu significado político, ontológico, econômico...exigindo que apreendamos 

as diferentes identidades territoriais do ser que trabalha” em tempos de ampliação da precarização, 

superexploração, degradação, desqualificação e fragmentação do trabalho, blindando sua 

capacidade de irromper ao que está posto (THOMAZ JUNIOR, 2009, p.08). 
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 Thomaz Junior (2006) ao qualificar a dialética que se assume na negatividade e positividade 

do trabalho, assevera que a potência emancipadora do trabalho relaciona-se ao seu potencial em 

contrapor a sociedade do capital que não deve perder de vista o caráter transformador dos sujeitos 

sociais, e que nos permite enfatizarmos a centralidade do trabalho na urgência da construção de um 

metabolismo societário distinto daquele que está em voga. 

 Porém, conforme ganha destaque o trabalho alienado, ampliam-se a exploração e 

subordinação dos trabalhadores e trabalhadoras, irrompendo com as condições para que se dê a 

emancipação do trabalho da (s) ofensiva (s) do capital, bem como para com a irrealização da vida 

cheia de sentidos, conformando assim um quadro de destrutividade, expressão da crise estrutural do 

capital e que tem com um de seus rebatimentos, a criação de uma “sociedade do descartável”, 

levando em consideração a exploração predatória dos recursos naturais e da classe trabalhadora 

(ANTUNES, 2000). 

 Ranieri (2001) ao tratar da contraposição entre capital e trabalho afirma que o capital é 

sinônimo de trabalho acumulado e estranhado, onde os homens para sobreviverem, tem que se 

igualar a qualquer outra mercadoria produzida por sua força de trabalho, ao mesmo tempo em que 

tem a possibilidade de superar essas contradições, levando em consideração que a emancipação 

humana não pode se realizar sem a necessária “consciência da superação da diferença nuclear entre 

capital e trabalho”p.48. 

 Entretanto, o trabalho tem sido “ontologicamente prisioneiro da sociedade em todas as suas 

dimensões”, pois é a “base fundante do autodesenvolvimento da vida material e espiritual” 

apresentando as possibilidades para o desenvolvimento de uma vida cheia de sentidos, realizada 

através de uma transição radical da divisão do trabalho tal como está (THOMAZ JUNIOR, 2002, 

p.10; MÉSZÁROS, 2009). 

 Essas e outras possibilidades nunca antes se apresentaram tão urgentes, tendo em vista que o 

modelo socioreprodutivo em voga superou os limites do que parecia insuperável no que diz respeito 

a seu caráter incontrolável, perverso e devastador para a humanidade, sendo necessário não apenas 

assumirmos o trabalho enquanto categoria central de análise, bem como podermos representar e 

apreender as fragmentações no tecido social, além das marcas históricas e os conflitos que 

perpassam a sociedade imersa no metabolismo societário do capital. 

 Diante de tal urgência é que enxergarmos na Geografia não apenas a possibilidade de se 

realizar uma leitura da configuração exposta, como também podermos dar passos na construção de 

uma alternativa verdadeiramente concreta no que diz respeito à deposição e substituição do 
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metabolismo socioreprodutivo em vigor, mais que isso um dos desafios que nos lançamos ao 

escrevermos esse texto diz respeito justamente à construção de uma Geografia do Trabalho neste 

início do século, que neste momento traduzimos enquanto as dificuldades de se empreender uma 

leitura geográfica do trabalho, haja vista todo o conteúdo destrutivo do processo de reprodução 

capitalista, bem como a imprescindibilidade de lermos o trabalho enquanto mediação central e 

capaz de promover a emancipação humana. 

Thomaz Junior (1998; 2002) assinala que o controle social pelo capital e do Estado sobre o 

trabalho nos exigem a realização de uma interlocução com a ciência geográfica, tendo em vista as 

dificuldades de se realizar entendimentos em respeito à plasticidade rompida entre as diferentes 

formas de externalização do trabalho. Ademais, ao mesmo tempo é preciso que consideremos o 

processo de gestão do capital no território, dado este realizar uma autogestão territorial, diferente da 

configuração existente, por exemplo, para as instâncias de representação dos trabalhadores e 

trabalhadoras, como no caso dos sindicatos. 

Tal consideração é importante, tendo em vista que a “territorialidade do trabalho (alienado) 

enquanto identidade coletiva tem no sindicato (corporativo) sua representação formal”, ao mesmo 

tempo em que nesta relação é preciso deixar claro que capital e trabalho se veem e se leem de forma 

antagônica no que diz respeito à atuação no território, que por si só qualifica um território em 

disputa. 

Ao estabelecermos a importância de realizarmos uma leitura geográfica e territorial do 

trabalho, temos em conta a oportunidade de assim podermos fazer a autocrítica enquanto forma de 

nos sintonizarmos diante dos desafios que emergem para compreensão do trabalho neste início de 

século, ao mesmo tempo em que podemos reavaliar os significados, marcas históricas, sentidos do 

trabalho, sob a esperança de saltarmos para a compreensão da totalidade do mesmo (THOMAZ 

JUNIOR, 2009). 

Thomaz Junior (2002, p.03) destaca que a leitura geográfica do trabalho deve considerar a 

compreensão da Geografia enquanto razão ontológica do ser trabalho, rompendo com uma 

perspectiva de leitura do trabalho (des) sintonizada da sociedade, estando “(des) situado 

geograficamente...alienado do processo social de produção e obliterado pelo estranhamento diante 

das amarras sociais que lhe impendem viver a integridade da existência social” 

Essa leitura não deve perder de vista as mudanças de grande monta que estão ocorrendo no 

mundo do trabalho nas últimas décadas, seja nas funções laborais, ambientes de trabalho, bem como 

as mais diferentes formas contratuais e formas de trabalho, além da ampliação da superexploração, 
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precarização, degradação, subsunção, sujeição e controle do trabalho pelo capital, em que os 

trabalhadores e trabalhadoras acabam por encarnar a condição de “joguete do capital”, totalmente 

adversos quanto às perspectivas não apenas de luta, como também de seus direitos. (THOMAZ 

JUNIOR, 2009, p.77) 

As mudanças que tem sido colocadas para o mundo do trabalho, permitem-nos falar em uma 

nova materialidade do trabalho, marcada por seu caráter regressivo no que tange os direitos 

conquistados, bem como por sua perversidade no que diz respeito à ampliação do número de 

desempregados e desqualificados diante das mudanças no processo de trabalho, levando em 

consideração o avanço da tecnologia, da automação, das novas formas de gerenciamento, mas que 

também rebatem em sua identidade cultural e de gênero, nas instâncias de organização do trabalho, 

além de ofuscar a resistência dos camponeses, comunidades tradicionais, desempregados e 

subempregados, bem como no processo de adoecimento  porque passam os trabalhadores e 

trabalhadoras (ALVES, 2000; THOMAZ JUNIOR, 2006; 2011; BARRETO; HELOANI, 2013). 

As doenças do trabalho são apenas um dos rebatimentos dos tempos sombrios vivenciados 

pela classe trabalhadora neste início do século XXI, não devendo se deixar de levar em 

consideração também a ampliação da jornada de trabalho, a diminuição da remuneração, a 

ampliação dos conflitos pela terra e na terra, a depredação dos bens naturais, a ampliação da 

terceirização e até mesmo quarteirização do trabalho, e o advento das migrações do trabalho para o 

capital como debatido por Bento; Thomaz Junior (2015), bem como da utilização de mão de obra 

escrava nos mais diversos setores no país. 

Nesse sentido, é necessário que possamos refletir em respeito as doenças do trabalho, bem 

como ao adoecimento e descarte de trabalhadores em meio ao avanço do agrohidronegócio  

canavieiro na Região Administrativa de Presidente Prudente-SP, tendo em consideração o grau de 

perversidade que contrasta a situação vivenciada por trabalhadores e trabalhadoras nesta região 

neste início do século XXI  e que é exemplo máximo das discussões realizadas até o presente 

momento neste texto. 

E que para o agrohidronegócio canavieiro nos impelem a pensarmos em respeito às 

condições de trabalho colocadas para a colheita manual e mecanizada do corte da cana-de-açúcar, 

dado que a vida útil de um cortador de cana esteja em torno dos doze anos, sendo assim, menor que 

a de um escravo como assevera Thomaz Junior (2007). 

Esses dados são importantes, tendo em vista que confirmam a penosidade do trabalho 

despendido nos canaviais, ao mesmo tempo em que, ao adoecerem esses trabalhadores e 
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trabalhadoras encontram uma série de impedimentos seja para se alocarem em outras funções, seja 

para continuarem a vender sua força de trabalho, pois como temos constatado na Região 

Administrativa de Presidente Prudente (SP), esses trabalhadores são verdadeiramente descartados 

sob o prisma da invisibilidade que inicia dentro dos canaviais e continua ao terem negados a 

vinculação de seu processo de adoecimento ao trabalho despendido no setor. 

Outro ponto que é pedra de toque nesta questão diz respeito ao próprio receio (medo) dos 

trabalhadores em adoecer, pois adoecer significa parar de trabalhar e parar de trabalhar por si só 

significa deixar de aferir a renda necessária para a manutenção da família, ou no caso dos 

trabalhadores migrantes temporários, significa o rompimento com sua estratégia de permanência na 

terra, dado que muitos dos trabalhadores migrantes que percorrem os corredores migratórios do 

país, sejam provenientes de povoados, vilarejos na área rural. 

Assim o que temos presenciado na Região Administrativa de Presidente Prudente até o 

presente momento, nos permite pontuar um quadro de contradições que se acirram neste período de 

transição técnico-ocupacional nos canaviais da região. E é nesse interim, que ganha destaque uma 

das engrenagens que tem movido a fúria expansionista e ânsia por acumulação do capital 

agroindustrial canavieiro, que é a presença de trabalhadores migrantes para o corte manual da cana, 

que mesmo num período de ampliação da tecnificação, sua força de trabalho continua a ser 

explorada, em condições de extrema precariedade. 

O(s) mundo(s) do trabalho neste início do século, exige (m) -nos que pontuemos a 

necessária e imprescindível busca por uma alternativa oposta a que está colocada, dados os 

expedientes regressivos que tem se expressado na fragmentação do trabalho , tornando urgente a 

busca por um modo de intercâmbio social diferente, o que por si só é diferente de outras mediações 

que tem se construído, mais preocupadas em reformar o que é irreformável do que propriamente 

alterar o estado de coisas em voga. 

Ao assumirmos a importância da construção de uma Geografia do Trabalho, temos em 

mente que a mesma não se dará por meio das condições que nos são dadas, ou seja, através do 

processo socioreprodutivo do capital e sim pela via da emancipação humana, através de uma 

mudança radical que rompa inclusive com o Estado tal como está, em que vigora a democracia 

representativa, ao invés do que Mészáros (2014) postula enquanto “democracia substantiva”, nos 

colocando diante das incertezas que marcam o ambiente político no Brasil e no mundo, sendo por 

isso mais que necessário darmos respostas e sinalizações ao que estamos apreendendo através da 

leitura geográfica e territorial do trabalho. 
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Ao passo que pensar o Estado no tempo histórico em que vivemos, impõe-nos perceber que 

esta é a “perigosa montanha confrontando a humanidade” e que deve ser conquistada de qualquer 

forma. Dessa forma, entendemos que este é um dos grandes desafios que se põem não só para o 

trabalho, como para a própria humanidade, dados os obstáculos que se colocam diariamente para 

que não tenhamos êxito nesta conquista e que se exemplificam no fracasso da democracia tal como 

está em oferecer significados e possibilidades de empreendermos sua própria superação histórica e 

objetiva. 

Assim, é preciso que captemos através das mediações realizadas encimadas no trabalho, as 

reais possibilidades de construirmos uma leitura geográfica e territorial do trabalho, principalmente 

nestes tempos de transição pela qual passa a sociedade em contraposição a “nebulosa 

transubstanciação especulativa das ordens materiais estruturalmente reforçadas do capital”, sendo 

vital o estabelecimento de mediações que não as antagônicas do capital, permitindo assim 

assumirmos o controle do processo sociometabólico, caminhando para uma “nova forma histórica” 

(MÉSZÁROS, 2009, p.283). 

Assim o que temos presenciado na Região Administrativa de Presidente Prudente até o 

presente momento, nos permite pontuar um quadro de contradições que se acirram neste período de 

transição técnico-ocupacional nos canaviais da região. E é nesse ínterim, que ganha destaque uma 

das engrenagens que tem movido a fúria expansionista e ânsia por acumulação do capital 

agroindustrial canavieiro, que é a presença de trabalhadores migrantes para o corte manual da cana, 

que mesmo num período de ampliação da tecnificação, sua força de trabalho continua a ser 

explorada, em condições de extrema precariedade. 

 Ao passo que desde a década de 1930, já se registravam de acordo com Mello (1976), a 

presença desses trabalhadores na região para trabalhar na terra sob a condição de parceiros ou 

mesmo trabalhadores volantes boias-frias, desse modo podemos identificar que a mão de obra 

migrante já era utilizada em grande monta, mas queremos sinalizar para a ampliação da utilização 

da mesma neste início de século, dadas as recentes mudanças nos corredores migratórios pelo país, 

ocasionadas pelo ordenamento territorial conduzido pelas mais diferentes frações do capital, com 

destaque para o agroindustrial canavieiro. 

Na Região Administrativa de Presidente Prudente-SP, não seria diferente, pois se de um lado 

ampliou-se a mecanização da colheita da cana conjugada as estratégias pelo acesso a terra, a força 

de trabalho e os recursos hídricos, que acabaram por destacar os grupos mais tecnificados, por outro 

também cresceu o quadro de precarização do trabalho na mesma, principalmente nos grupos que 

não conseguiram (conseguem) acompanhar o avanço dos demais, que passam a disputar as terras 
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destes, no intuito de absorvê-las e estender seu raio de ação (BARRETO; THOMAZ JUNIOR, 

2012a). 

E é para estes grupos menos tecnificados, que tem se direcionado as migrações do trabalho 

para o capital na região, sendo o trabalhador migrante uma das engrenagens que movem o processo 

de reprodução ampliada do capital agroindustrial canavieiro, e que por si só faz parte do atual 

cenário da agroindústria canavieira, que tentamos apreender até aqui. 

Entretanto, ao tratarmos das questões referentes aos trabalhadores migrantes, faz-se 

necessário qualificarmos o que estamos entendendo por migração, ou qual tipo de migração estamos 

abordando, bem como o que estamos entendendo enquanto migrações do trabalho para o capital, 

sendo importante que se realize um debate em consideração ao temário das migrações de forma a 

podermos efetuar uma leitura que de fato possa responder ao que pudemos apreender durante a 

pesquisa realizada. 

Dessa maneira é que também chamamos a atenção para o fato de que o processo que 

envolve as migrações do trabalho para o capital não é uma exclusividade do território brasileiro, 

como também está presente em diversas partes do planeta, a exemplo da América Latina, e por isso 

também colocamos em debate nossa compreensão em respeito à realidade vivenciada no México e 

que se assemelha bastante ao que temos registrado na Região Administrativa de Presidente 

Prudente, ao tratarmos dos viúvos e viúvas da cana-de-açúcar, debate este que faremos no capítulo 

quarto desta dissertação e também no item 3.1 desta dissertação (migrações do trabalho para o 

capital no México). 
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CAPÍTULO III 

AS MIGRAÇÕES DO TRABALHO PARA O CAPITAL: 

APONTAMENTOS TEÓRICOS 
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CAPÍTULO III- AS MIGRAÇÕES DO TRABALHO PARA O CAPITAL: 

APONTAMENTOS TEÓRICOS 

 

 Ao tatearmos a compreensão das migrações do trabalho para o capital neste início do século 

XXI, é preciso que consideremos que as principais teorias que circundam as migrações têm um viés 

macroeconômico e que não dá conta de responder uma série de questões que o fenômeno migratório 

tem possibilitado neste início do século, dessa forma é que Saquet; Mondardo (2008, p.118) 

entendem as migrações enquanto produto e produtor de uma „complexa trama territorial entre os 

territórios de origem e destino‟ dos trabalhadores e trabalhadoras migrantes. 

 Herrera (2012) chama a atenção para o fato de que o temário das migrações não é tão novo 

assim e estudos envolvendo as relações de deslocamento populacional já existem há décadas, com 

destaque para uma perspectiva dita „modernizadora‟ das migrações, relacionada aos fatores de 

expulsão e atração, relacionados a variáveis econômicas, havendo uma dicotomia entre lugares de 

origem e de destino, sendo estes considerados „unidades sociais autônomas‟ 

 Para a mesma autora, um outro olhar para o tema envolve o fato de que não podemos 

analisar os processos migratórios fora da lógica de acumulação capitalista e uma terceira 

perspectiva estaria relacionada a migração enquanto parte de um conjunto de estratégias de 

sobrevivência das famílias camponesas. 

 Bendito (1993) destaca que as migrações são resultantes de uma complexa combinação de 

efeitos „push‟ e „pull‟, na qual a subjetividade têm grande participação, dado que a decisão de 

migrar seja transcendente, ao mesmo tempo em que para aqueles que desejam migrar, se tenha que 

considerar as informações fornecidas por aqueles que realizaram o deslocamento anteriormente, 

principalmente amigos e familiares. Para o autor o fator „push‟ ou expulsista é muito importante, 

mas este está sempre relacionado com fatores de atração do tipo „pull‟. 

 Abad (2015) nos permite refletir também em respeito a ideia de retorno, tendo em 

consideração que boa parte das análises se associam apenas ao momento da ida, ou seja, do 

deslocamento para os locais de destino dos trabalhadores e trabalhadoras migrantes e com isso o 

autor desenvolve a ideia de „perspectiva migratória‟ que engloba o conjunto de mudanças e 

redefinições que são característicos a trajetória migratória dos trabalhadores e trabalhadoras. 

 Ortín (2013) chama a atenção para um grande número de análises que têm por objetivo as 

migrações, como por exemplo as análises a nível micro
29

 e macro que dão conta de uma série de 

                                                           
29

 Em respeito às análises nível micro Ortín (2013, p.166-167) enfatiza a situação socioeconômica e cultural dos 

migrantes, suas motivações, expectativas, o papel das redes sociais e as estratégias de ação coletiva migratórias, bem 

como as características sócio demográficas dos fluxos migratórios, as políticas migratórias, os processos de segregação 

social e laboral, os conflitos interculturais e em consideração as análises a nível macro, merecem destaque marcos 

teóricos gerais como a produção e o trabalho, a Teoria da Dependência etc. 
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questões que abarcam o temário neste início do século, trazendo para o debate uma série de 

situações vivenciadas pelos trabalhadores e trabalhadoras migrantes. 

 Para Salim (1992) as migrações envolvem um fenômeno complexo essencialmente social e 

com determinações múltiplas e chama a atenção para o termo „tronco teórico‟ enquanto substrato de 

múltiplas subdivisões e significações, com destaque para três deles, um relacionado ao modelo 

neoclássico preocupado com a economia do espaço e gestão capitalista da mão de obra, outro, 

histórico estrutural e um terceiro baseado na mobilidade da força de trabalho que exploraremos 

neste texto (Figura 34). 

 

 

Figura 34- Referenciais teóricos da migração de acordo com Salim (1992) 

Fonte: Salim (1992). Organização: Fredi dos Santos Bento. 

 

 Gonçalves (2001,p.173) destaca que as migrações mostram o lado visível de fenômenos 

invisíveis, sendo a „superfície agitada de correntes subterrâneas‟, e que merece ênfase quando 

pensamos os deslocamentos realizados pelos trabalhadores e trabalhadoras migrantes para a Região 

Administrativa de Presidente Prudente, dado o fato destes trabalhadores serem invisibilizados 

dentro e fora de suas lavras. 

 Mondardo (2007) assevera que há diferenças entre os estudos migratórios na modernidade e 

na pós-modernidade, sendo os primeiros relacionados a uma racionalidade científica, modelos 

gerais e perfil macro materialista e os segundos enfatizando a subjetividade, identidade, relação eu 

com o outro, memória, representação ausência/presença. 

Migração 

Perspectiva 
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 Póvoa Neto (1997) em consideração aos três referenciais teóricos destaca que a concepção 

neoclássica das migrações, não teriam apenas uma expressão demográfica, como também 

econômica, orientada para a maximização dos ganhos, estando voltadas para o indivíduo que possui 

escolhas racionais, gozando de uma liberdade de escolha individual. 

 Em respeito à concepção histórico-estrutural das migrações o autor enfatiza as análises de 

grupos e classes sociais que sofrem a força das estruturas sociais o que explicaria a propensão a 

migrar dos trabalhadores e trabalhadoras, havendo problemas na conciliação entre os níveis micro e 

macro e por fim em consideração a mobilidade do trabalho, há ênfase para a disponibilização dos 

trabalhadores e trabalhadoras para a utilização compulsória de sua força de trabalho pelo 

capitalismo. 

Becker (1997)
30

 destaca que a migração pode ser entendida enquanto mobilidade espacial da 

população, enfatizando o que Singer (1983) pontua enquanto fatores de expulsão que propiciam as 

migrações, a nomear os chamados fatores de mudança que se caracterizam pela introdução de 

relações de produção capitalistas que promovem a expropriação dos camponeses, e os fatores de 

estagnação, que se relacionam a ampliação da pressão populacional sobre uma área de terras. 

Nessa perspectiva, asseveramos a coexistência de ambos os fatores como significativos para 

a compreensão das migrações do trabalho para o capital neste início do século XXI, mas não só, 

pois apreender o fenômeno migratório exige que nos confrontemos com os mais diversos 

significados e sinalizações que possam nos revelar os sujeitos que realizam estes deslocamentos. 

Em consideração a mobilidade do trabalho é preciso considerarmos os expostos por 

Gaudemar (1977) que leva em consideração a chamada liberdade negativa, em que os trabalhadores 

e trabalhadoras não tem diante de si outra saída que não a da venda de sua força de trabalho, 

necessitando sujeitar-se ao capital, ao mesmo tempo em que para o capital a força de trabalho deve 

ser móvel, sendo a mobilidade uma característica que configura a submissão dos trabalhadores ao 

capital. 

O autor chama a atenção para três grandes momentos que caracterizam a mobilidade do 

trabalho, sendo o primeiro o da produção das forças de trabalho em que os trabalhadores e 

trabalhadoras adquirem sua mobilidade, seguido pela utilização das forças de trabalho, momento em 

que há a submissão da mobilidade dos trabalhadores e trabalhadoras às exigências do capital e a 

                                                           
30

 Em consideração aos enfoques em torno das migrações, Becker (1997, p.341) destaca o enfoque neoclássico estando 

baseado na decisão de migrar, enquanto ato de livre escolha dos trabalhadores e trabalhadoras, sendo também neutro e 

apolítico, levando em consideração as características individuais dos migrantes, sendo uma visão fixa de mercado de 

trabalho homogêneo e pontual e um enfoque neomarxista que entende as migrações enquanto mobilidade forçada pela 

necessidade de valorização do capital e não enquanto ato de vontade individual, dado que a trajetória dos trabalhadores 

e trabalhadoras que migram represente um processo e não apenas fluxos migratórios. 
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circulação das forças de trabalho, em que a mobilidade dos mesmos é submetida às exigências do 

mercado. 

É nesse sentido que estamos chamando a atenção para as migrações do trabalho para o 

capital, enquanto migrações forçadas, isso não nos impede de considerarmos a existência de outros 

fatores que acabam por se somar ao caráter perverso assumido nas migrações do trabalho, dado os 

expostos por Martins (1986, p.45) ao considerar que os trabalhadores e trabalhadoras migrantes 

sejam duas pessoas ao mesmo tempo, „cada uma delas constituída por relações sociais 

historicamente definidas‟ 

Dessa forma é que qualificamos que o tipo de migrações que estamos intentando 

compreender neste texto sejam as migrações sazonais ou temporárias enquanto fenômeno que tem 

se destacado não apenas na Região Administrativa de Presidente Prudente-SP, como em todo o 

território brasileiro e América Latina, principalmente em países como o México, como veremos no 

item 3.1 desta dissertação. 

Ao tatearmos o migrante sazonal temos que entender que o mesmo passa boa parte do ano, a 

percorrer as rotas (corredores) migratórios, desempenhando o papel de mão de obra barata para as 

mais distintas frações do capital em âmbito nacional, destacando seu papel no agrohidronegócio 

canavieiro, que é base de nossas investigações. 

Por essa perspectiva, podemos enxergar os camponeses brasileiros, enquanto trabalhadores e 

trabalhadoras migrantes, tendo em conta que sua expropriação não representa uma perda total dos 

vínculos com a terra, nos permitindo considerar questões que vão para além da esfera econômica, e 

que nos possibilita penetrar na dimensão da subjetividade dos mesmos (MARQUES, 2008). 

Woortmann (1990, pág.35) destaca que „ a migração de camponeses não é apenas 

consequência da invisibilização de suas condições de existência, mas é parte integrante de suas 

próprias práticas de reprodução‟, sendo assim condição de permanência camponesa. 

Martins (1986) enfatiza a existência de três modalidades de migrações temporárias: as 

chamadas migrações cíclicas, com período de saída e retorno definidos, migrações denominadas e 

ritmadas pelo tempo cíclico das estações do ano e migrações relacionadas ao ritmo irregular das 

grandes obras, que não obedecem a ciclos, ao mesmo tempo em que considera a existência de vários 

tipos de migrantes temporários.
31

 

                                                           
31

 Em respeito aos tipos de migrantes temporários, Martins (1986) considera a existência de trabalhadores rurais que 

migram temporariamente para a indústria e construção civil, indígenas que migram para as cidades em busca da 

sobrevivência, trabalhadores rurais que migram para outras zonas rurais em busca de trabalho na entressafra de suas 
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 Moraes; Frazão; Junior (2009) chamam a atenção para a perspectiva dos estudos das 

migrações internas no Brasil estar relacionado ao que esses autores entendem enquanto quatro 

categorias, sendo elas a da migração do campo para a cidade; a do avanço das frentes agrícolas; as 

migrações sazonais, que neste texto estamos entendendo enquanto migrações do trabalho para o 

capital e a fuga das secas, acrescentando-se ainda, as migrações para as grandes obras. 

 Herrera (2003) destaca o papel das redes sociais ou redes de solidariedade nos processos 

migratórios, tornando a família enquanto uma unidade migratória, tendo em consideração que as 

mesmas permitem a construção de vínculos entre aqueles que migram para os lugares de destino e 

aqueles que permanecem nos lugares de origem, dado que para a autora a decisão de migrar não 

seja uma decisão individual, mas esteja embasada num processo familiar e social. 

 Tal perspectiva é importante, se considerarmos aqueles trabalhadores e trabalhadoras que 

optam pela (i) mobilidade, que neste texto estamos entendendo de duas formas, uma associada a 

vontade de permanecer e outra que traz mais sentidos a nossa análise que considera o impedimento 

dos mesmos em realizar o deslocamento, por uma série de fatores, com ênfase para aqueles 

relacionados ao adoecimento e descarte dos trabalhadores e trabalhadoras como debatemos no 

capítulo 2 deste texto, e que voltará ao debate no capítulo 4, tendo em consideração que a 

imobilidade faça parte do cotidiano dos que estamos chamando de viúvos e viúvas da cana-de-

açúcar. 

 Em consideração a (i) mobilidade, Bauman (1999) destaca que mesmo a nossa revelia, todos 

estamos em movimento num mundo dito globalizado, entretanto o autor faz considerações em 

respeito a negação da liberdade de movimento aos trabalhadores e trabalhadoras migrantes do 

mundo inteiro, que ao transpassarem fronteiras entre os países, muitas vezes são vistos enquanto 

invasores num território que não é o seu. 

 Silva; Menezes (2006, p.04) possibilita a leitura das migrações enquanto um processo social 

e os trabalhadores e trabalhadoras migrantes enquanto agentes desse processo, sendo importante a 

consideração das migrações enquanto um acontecimento histórico, que afeta os que partem e 

aqueles que ficam, sendo constituída por „elementos objetivos, estruturais, ideológicos, culturais e 

subjetivos, vis-à-vis as organizações sociais de classe, gênero e raça/etnia‟. 

 Para as mesmas autoras, as migrações enquanto processo respondem as „necessidades 

materiais de sobrevivência (comida, roupa, remédios) e também as necessidades de manter vivas as 

ilusões (de melhoria, de ascensão social, de projetos de vida)‟ p.05. As migrações de retorno teriam 

                                                                                                                                                                                                 
lavouras, trabalhadores assalariados boias-frias levados pelos arregimentadores, peonagem, trabalhadores na construção 

de estradas e camponeses que trabalham durante a entressafra enquanto garimpeiros. 
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assim um ponto de origem e outro de destino (retorno), ao mesmo tempo em que os trabalhadores e 

trabalhadoras migrantes não enxergam sua volta enquanto retorno, sendo as migrações um „ponto 

de contato permanente entre um e o outro local‟. 

 Melo (2008) em sua análise em respeito ao temário das migrações temporárias nos permite a 

compreensão dos migrantes temporários ou sazonais a partir de três categorias: a do trabalhador 

migrante temporário, o trabalhador migrante estabelecido e o trabalhador migrante circulante, 

sendo necessária a consideração que essas categorias podem se metamorfosear entre si, com 

trabalhadores e trabalhadoras migrantes temporários tornando-se estabelecidos, circulantes 

tornando-se temporários e mesmo os estabelecidos, retomando o movimento migratório como 

pudemos apreender nestes tempos de transição tecnológica nos canaviais da Região Administrativa 

de Presidente Prudente (Figura 35). 

 

Figura 35- Tipologias de migrantes de acordo com Melo (2008) 

Fonte: Melo (2008). Organização: Fredi dos Santos Bento. 

 De acordo com Melo (2008), os trabalhadores migrantes temporários se qualificam enquanto 

aqueles que percorrem os corredores da migração, passando períodos em sua terra natal e outros nos 

lugares de destino, os trabalhadores migrantes estabelecidos são aqueles que fixaram residência na 

cidade de destino e os trabalhadores migrantes circulantes que apenas passam pelas cidades em uma 

ou outra safra espaçadas no tempo e circulam por outras regiões do território brasileiro. 
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 Silva (2006;2011,p.167) assevera que houve uma mudança na cartografia migratória a partir 

dos anos 2000, dada a intensificação do ritmo de trabalho e da média da cana cortada, podendo-se 

considerar os trabalhadores e trabalhadoras migrantes sob duas óticas, sendo estes trabalhadores 

„produzidos a partir do bojo de determinadas relações sociais, resultantes de um processo de 

violência e expropriação‟ 

 A mesma autora considera que os trabalhadores migrantes estão inseridos numa realidade 

social definida por laços sociais e que nos possibilita a compreensão de que a denominação dos 

mesmos enquanto migrantes, omite  „um conjunto de situações concretas e particulares, que 

definem sua identidade individual e social‟ p.167, e que permite a autora empreender uma leitura 

em consideração ao que a mesma pontua enquanto „territórios migratórios‟, debate que 

retomaremos ao discutirmos as trajetórias territoriais do trabalho na Região Administrativa de 

Presidente Prudente. 

 Ao passo que ao considerarmos a identidade individual e social desses trabalhadores, 

estamos empreendendo correlações com  os expostos de Silva (2005) ao considerar que a pessoa 

dos trabalhadores migrantes seja constituída pelo que a autora pontua enquanto elementos étnicos, 

de gênero, idade e culturais que não podem e não devem ser desatrelados da sua força de trabalho e 

que em nossa análise tem papel primordial ao considerarmos as trajetórias desses trabalhadores e 

trabalhadoras. 

 Silva (2005, p.23) ao refletir sobre o temário das migrações temporárias, assevera que as 

mesmas insurgem enquanto uma estratégia, enquanto solução material em um duplo sentido, dado 

que o assalariamento „permite a compra de alimentos, garantindo, assim, um patamar mínimo de 

sobrevivência; por outro, a saída da terra corresponde à volta, já que o trabalho assalariado é 

temporário‟. 

 Tal visão advogada por Silva (2005) ao entender as migrações enquanto uma estratégia, é 

por nós compartilhada, apesar de asseverarmos nossa compreensão atrelada das migrações enquanto 

parte das necessidades do capital em se utilizar da força de trabalho, ao mesmo tempo em que não 

podemos deixar de considerar uma série de outros fatores que devem ser pontuados ao analisarmos 

as motivações e objetivos dos trabalhadores e trabalhadoras ao empreenderem o movimento 

migratório, sendo os mesmos parte do que estamos entendendo enquanto migrações do trabalho 

para o capital. 

 As migrações do trabalho para o capital representam um processo mais complexo que o 

simples deslocamento, devendo-se considerar também as estratégias travadas pelos trabalhadores ao 
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realizarem este deslocamento, sem deixar de considerar que todas as estratégias criadas pelos 

mesmos ainda sim estão submetidas aos interesses e estratégias do capital, não havendo um 

rompimento desta relação perversa promovida pelo capital. 

 Essa situação não é exclusividade do território brasileiro, sendo também parte do que 

pudemos acompanhar na América Latina, com ênfase para o México, sendo necessário que 

pudéssemos empreender uma compreensão do que estamos entendendo e analisando por migrações 

temporárias ou sazonais, para que possamos efetivar uma leitura do que pudemos compreender nas 

realidades estudadas nos estados de Oaxaca, Chiapas e Guerrero no México e na Região 

Administrativa de Presidente Prudente, São Paulo, Brasil ao tratarmos dos trabalhadores jornaleros 

no caso do México e dos viúvos e viúvas da cana-de-açúcar no Brasil neste início do século XXI. 

 O que pudemos analisar em respeito das migrações do trabalho no México é crucial tendo 

em vista o que foi exposto até o presente momento no que tange as migrações, sendo necessário 

assim que possamos empreender uma análise da realidade das migrações neste país enquanto forma 

não apenas compararmos a realidade brasileira, mas sim com fins a percebermos a perversidade que 

marca o discurso do agrohidronegócio na América Latina, para os mais distintos cultivos, 

realizando um diálogo profícuo para com nosso interesse em apreendermos as migrações do 

trabalho para o capital na Região Administrativa de Presidente Prudente, sendo a realidade 

mexicana ideal para empreendermos um debate considerando os apontamentos teóricos sobre as 

migrações do trabalho realizadas nesta seção da dissertação. 

3.1. Por uma leitura das migrações do trabalho para o capital no México enquanto 

contribuição para o entendimento em respeito aos viúvos da cana na Região Administrativa 

de Presidente Prudente-SP 

 

No início do século XXI, a ofensiva de capital sobre o trabalho é cada vez mais ampliada, 

impulsionada pela necessidade insaciável de acumulação / reprodução na América Latina. No 

Brasil, dentre as várias formas de personificação desse modelo social, destacamos o 

agrohidronegócio canavieiro, que, sob a prerrogativa do discurso falacioso do desenvolvimento 

nacional, sustentável, etc., omite várias queixas em relação às violações trabalhistas, ao saúde dos 

trabalhadores, sustentabilidade, questão sindical, questões ambientais, entre outras. Como exemplo 

da configuração que é apresentada na Região Administrativa de Presidente Prudente (São Paulo, 

Brasil) que nos ocupou em nossos estudos no país, destacando a migração de trabalhadores de 

diferentes regiões do Nordeste para o corte manual de cana de açúcar e que nos possibilita qualificar 

estes sujeitos sociais enquanto viúvos e viúvas da cana-de-açúcar. 
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Nesta perspectiva, tentamos entender a realidade dos trabalhadores migrantes temporários 

no México, especificamente nos estados de Oaxaca, Chiapas e Guerrero, buscando analisar seu 

trabalho e trajetória de vida. Para tanto, pretendemos compreender quais significados e significados 

compõem o processo de migração laboral para o capital agroindustrial no México, buscando 

estabelecer aproximações com a realidade apresentada na Região Administrativa de Presidente 

Prudente (São Paulo, Brasil), sendo a análise empreendida neste capítulo enquanto crucial para o 

que explanaremos no capítulo 4 desta dissertação. 

Nessa perspectiva, ficamos impressionados com a realidade vivenciada no México, no que 

se refere aos aspectos relacionados ao avanço do agrohidronegócio no país, dado o destaque para a 

estrutura agrária do mesmo, considerando a contínua luta realizada por os camponeses e indígenas 

reconheceram seu direito a terra, que avançou muito depois da Revolução Mexicana e da 

promulgação da Lei Agrária de 1915, que finalmente permitiu a distribuição coletiva de terras no 

país, como afirmou Bórquez; Ventura (2005). 

O processo de redistribuição da terra permitiu modificações na organização econômica do 

país, alterando o regime de propriedade da terra, permitindo que as populações camponesas e 

indígenas tivessem acesso a alimentos a preços mais modestos. No entanto, esta não é a realidade 

verificada no início do século XXI, com o avanço do agrohidronegócio no país, dadas as reformas 

estruturais realizadas no país desde a década de 1980, com a abertura econômica, as privatizações e 

as políticas de estabilização macroeconômica e que permitiu ampliar as disputas territoriais 

empreendidas pela capital vindas das mais diversas partes do mundo, seguindo o exemplo da 

Odebrecht do Brasil, com interesses no setor agroindustrial da cana-de-açúcar, concessão de 

rodovias, entre outros (OLIVEIRA, 2014, BÓRQUEZ, BELANGA, 2014). 

Além dos interesses no setor agroindustrial da cana-de-açúcar, vale mencionar também a 

oferta de mão-de-obra barata, principalmente de origem migrante para seus empreendimentos no 

país, o que acaba por colocar em xeque os ganhos obtidos após a Revolução Mexicana, como a 

recuperação da matriz cultural ameríndia e o colapso do padrão ditado pela presença do latifúndio, 

que estão novamente aparecendo no país (TOLEDO, 2012). 

Em contraste, o governo mexicano estima que 80% dos camponeses do país vivem em 

extrema pobreza, o que aumenta o número de trabalhadores que se deslocam dentro do território 

mexicano, bem como os Estados Unidos, uma situação que é compartilhada por países vizinhos 

como Guatemala e El Salvador, dado que os movimentos migratórios fazem parte de uma dinâmica 

comum desenvolvida por famílias camponesas e indígenas, e que o estado de Chiapas tem não 
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apenas a rota de passagem, mas também o estabelecimento dessas populações (SIGUENZA, 2008; 

SORRENTINO, 2015). 

Neste ínterim, nos chamaram a atenção às migrações de trabalho para o capital realizadas 

pelos trabalhadores e trabalhadoras jornaleros estabelecidas nos estados de Oaxaca, Chiapas e 

Guerrero, estados com uma grande presença de agricultura de subsistência, que se deslocam por 

todo o país para trabalhar em unidades agroindustriais no Estados do Norte e Centro do país, 

principalmente em atividades relacionadas ao agrohidronegócio. 

Essa configuração é semelhante àquela manifestada no Brasil entre os estados do Nordeste e 

Norte de Minas para o estado de São Paulo, dada a migração feita para trabalhar no corte e colheita 

de cana-de-açúcar, a migração está em condições indignas, marcada para a exploração severa dentro 

e fora do trabalho e até mesmo condições análogas àquelas do escravo. Além disso, como 

indicamos em nossa pesquisa na Região Administrativa de Presidente Prudente-SP. Nemecio (2017) 

destaca que o fenômeno migratório não envolve apenas migrações temporárias e que elas obedecem 

a ciclos agrícolas, como também migrações definitivas dentro do território mexicano. 

Essas considerações são importantes considerando nossa perspectiva de analisar 

semelhanças e diferenças entre o processo de migração que ocorre no Brasil para o 

agrohidronegócio da cana-de-açúcar e o realizado no México, chamando atenção para as condições 

de vida e sobrevivência nos estados de origem destes trabalhadores, como em Oaxaca, Chiapas e 

Guerrero, com a presença maciça de trabalhadores migrantes de origem indígena e sua história de 

trabalho. 

Dessa forma, esses trabalhadores, além de invisíveis, vivem em condições de vida 

deploráveis, estando constantemente em contato com agrotóxicos, agroquímicos, fertilizantes, etc., 

sob risco iminente de contaminação, além de estarem constantemente expostos a lesões corporais 

como: fraturas, queimaduras e insolação e ser alvo de ataques racistas, tendo em vista o fato de 

manter sua língua e cultura indígena (DAMIAN, 2015, CAMARGO, 2015, CLÉRIGA, 2017). 

Marín (2015) destaca que o grande fluxo de trabalhadores migrantes se expandiu devido às 

políticas aplicadas em governos de cunho neoliberal em relação ao campo no México, que ao 

mesmo tempo em que retiram investimentos para o cultivo de bens de subsistência, aumentam as 

contribuições de recursos para o agrohidronegócio para a produção de frutas, flores e hortaliças para 

exportação, assim como cana-de-açúcar e etanol, dados os incentivos para investimento em capital 

estrangeiro. 
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Em relação às políticas neoliberais, é importante destacar o Acordo Norte-Americano de 

Livre Comércio (NAFTA), ratificado em 1994 por Estados Unidos, Canadá e México, que rompeu 

com o pacto social revolucionário, culminando com o fim da reforma agrária e a possibilidade de 

privatização da propriedade social que causou o levante do Exército Zapatista de Libertação 

Nacional (EZLN) no estado de Chiapas, dando visibilidade aos movimentos indígenas ao mesmo 

tempo em que novas formas de fazer políticas foram construídas na esfera nacional e mundial 

(BÓRQUEZ, BERLANGLA, 2014). 

Por outro lado, ao viajar para outros estados do país, ou principalmente para os Estados 

Unidos, esses trabalhadores realizam um trabalho que poucos querem realizar e por salários que os 

mantêm em condições de vida precárias, ao mesmo tempo em que o processo de migração também 

têm efeito negativo no que se refere às formas de contratação, que à semelhança do que acontece no 

Brasil, ocorrem por meio dos enganchadores, que fazem o papel de intermediários entre as frações 

da capital agroindustrial e os trabalhadores migrantes. 

Assim, no caso específico de Oaxaca, Chiapas e Guerrero, estamos voltando nossa atenção 

para as migrações temporárias ou sazonais, que se caracterizam pela permanência dos trabalhadores 

por períodos específicos até que retornem às suas regiões de origem, e os estados considerados 

exigem mais atenção devido à maior incidência de pobreza e, portanto, estados com uma longa 

tradição de migração (CENTRO DE ESTUDOS SOCIAL E DE OPINIÓN PÚBLICA, 2005). 

De acordo com os estudos realizados pela CESOP em 2005, os estados de Chiapas, Oaxaca, 

Guerrero, Puebla e Veracruz respondem por 72% dos municípios com altas taxas de marginalização 

e, portanto, a região mais marginalizada do país, com destaque para o estado de Chiapas, onde 92% 

dos municípios têm alto e muito alto grau de marginalização e Oaxaca, dado que o estado concentre 

35,4% dos municípios com grau de alta marginalização no país, que é um fator chave para entender 

as constantes migrações feitas pelos trabalhadores nesse estado. 

Solis; Aguilar (2006) ressaltam que a crise rural vivida em Chiapas desde os anos 80 tem 

caráter estrutural e deixa grandes marcas, levando em conta a vulnerabilidade da produção agrícola 

do estado e a falta de uma política agrícola consistente, bem como de perspectivas de 

desenvolvimento social e político e que gerou uma situação que obriga principalmente as famílias 

camponesas a buscar a migração na perspectiva de mudar suas vidas, dada a ampliação da 

desigualdade social e escassez de empregos. 

Assim, chamamos a atenção para as migrações de trabalho em direção ao capital nos estados 

de Oaxaca, Chiapas e Guerrero no México, o que, como assegura Oliveira (2009, p.137), nos leva a 
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entender que o migrante é obrigado a escolher aquele que ele não "quer ser, isto é, um migrante", 

levando-nos a uma leitura feita por Silva (2011); Flores (2006), que aposta na leitura do processo 

migratório de trabalho em direção ao capital que se vê nas formas de sociabilidade, no 

desenvolvimento de novas identidades, na construção de redes de sociabilidade e na elaboração de 

estratégias entre os trabalhadores ao deslocarem-se pelo território. 

No início do século XXI, ampliam-se as discussões sobre a reforma agrária e a própria 

estrutura agrária na América Latina, dado que o processo de concentração da propriedade da terra 

no continente ocorreu desde o período colonial, com a formação de grandes latifúndios, que ao 

mesmo tempo também resultaram em um processo de espoliação / expulsão das comunidades 

camponesas que vivem nos países latino-americanos e, nesse sentido, chama atenção para algumas 

das tentativas feitas para promover uma reforma agrária nos mais diversos países do continente. 

No caso mexicano, é essencial pontuarmos a Revolução Mexicana de 1910 como um marco 

histórico contra a ditadura de Porfirio Díaz (porfiriato), com ênfase nas lutas zapatistas e na chegada 

ao poder de Lázaro Cárdenas (1934-1940) que distribuiu mais de 20 milhões de hectares de terra na 

forma de ejidos (CHONCHOL, 2003). 

Com relação ao artigo 27 da Constituição de 1917, é necessário esclarecer que ele 

estabeleceu a propriedade de terras e recursos naturais em favor da nação e o direito de sua 

transmissão, que pode ser propriedade privada ou social (ejidos e comunidades) sendo inalienável e 

imprescritível. Desta forma, a propriedade original da terra poderia assumir várias manifestações 

chamadas 'regimes de propriedade', sendo estas: terras pública, nacional, eterna, comunal e privada 

(BARCENAS, 2017). 

Toledo (1990) afirma que a questão agrária no México têm uma influência nos aspectos 

econômicos, políticos, sociais e culturais, sendo a luta camponesa uma das razões que levaram à 

Revolução Mexicana, dada a necessidade de dar acesso a uma grande parte de camponeses, bem 

como por que sendo uma das principais bandeiras de combate levantadas durante o processo 

revolucionário e que se confirmou com a candidatura e posterior eleição nas décadas seguintes de 

Lázaro Cárdenas, um agrarista, distribuidor de terra e organizador de ligas de resistência, que teve 

grande apoio dos camponeses. 

O projeto de Cárdenas para a questão agrária direcionava recursos para a convivência de 

empréstimos agrícolas e obras públicas, levando em conta que com as perspectivas cardenistas de 

reforma agrária foram abertas para o desenvolvimento mercantil-capitalista da economia mexicana, 

assim como uma "relativa recampesinização", distribuição de terras, permitindo a geração de um 
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grande conjunto de mão-de-obra que mais tarde teria impactos consideráveis em termos de 

expansão capitalista no país, com a liberalização da economia nacional ocorrendo em décadas 

posteriores (MOGUEL, 1988). 

Outro ponto de grande relevância quando discutimos os marcos históricos que caracterizam 

a territorialização da estrutura agrária mexicana refere-se ao avanço do neoliberalismo no país em 

meados de 1982, capitaneado pelo capital transnacional e pelos interesses hegemônicos dos Estados 

Unidos, com a demonização do campo mexicano, sendo considerado atrasado, improdutivo e pobre, 

sendo necessário, então, a realização de grandes mudanças no mesmo. 

O resultado dessa ofensiva foi à declaração da inviabilidade da agricultura camponesa 

mexicana e a necessária despolitização do país e o compromisso com o Acordo de Livre Comércio 

da América do Norte (NAFTA), sendo este processo dividido em três fases: a) reformas; primeira 

geração estrutural (1982-1988), b) reformas estruturais de segunda geração (1988-1994) c) reformas 

estruturais de terceira geração (2012-2016), sob o governo de Enrique Peña Nieto (CARRERA, 

2017). 

Um dos destaques do novo momento que começou a viver o México depois de 1982 foi o 

Programa de Ajustamento Estrutural estabelecido neste ano, marcado por políticas de austeridade, 

abertura comercial e venda de ativos do governo, e para os camponeses esteve presente 

principalmente nas chamadas reformas estruturais de segunda geração (Salinização) durante o 

governo de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) com a contrarreforma presente no artigo 27 da 

Constituição; o progresso do NAFTA; o fim dos programas e instituições de promoção e 

regulamentação agroalimentar e a caracterização dos camponeses como atrasados, pobres, que 

deveriam ser destinados apenas a programas de assistência individualizada (CARRERA, 2017). 

Bórquez; Berlanga (2014) destacam que a aprovação da participação do México no NAFTA, 

impactou na ruptura do pacto social revolucionário caracterizado pelo fim da reforma agrária e a 

aprovação de uma lei que permitia a possibilidade de privatização da propriedade social e que 

acabou deflagrando a insurreição no estado de Chiapas do Exército Zapatista de Libertação 

Nacional (EZLN) e o consequente compromisso dos povos indígenas e movimentos sociais na 

construção de novas formas de fazer política, com o clamor clássico "Ya basta" em resposta ao 

artigo constitucional 27 e à "modernização neoliberal do campo mexicano, promovendo assim a 

luta pela terra, a liberdade, etc.”. 

No país, o fim do apoio produtivo e comercial aos camponeses e indígenas, com a 

possibilidade da venda de terras ejidais e comunais de propriedade social e que foi objeto das 
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reivindicações expressas na 'Declaração da Selva Lacandona', denunciando os verdadeiros objetivos 

da "modernização neoliberal no campo, com a pressão exercida sobre os camponeses e indígenas 

para vender suas terras com o objetivo de quebrar a propriedade social, ao mesmo tempo em que se 

expandia a crise alimentar no país" (WALLENIUS, BÓRQUEZ, 2016). 

No entanto, a ofensiva neoliberal na agricultura mexicana continuaria mesmo após a revolta 

zapatista e ganhou novos ares com a forte conversão das pequenas propriedades que caracterizavam 

o campo mexicano, pelas grandes propriedades e pela expansão / instalação de grandes unidades de 

produção agroindustrial e pelo avanço do agronegócio e que se agravaria nos anos seguintes com a 

chegada ao poder de Enrique Peña Neto em 2012, com a expansão da mercantilização dos bens 

públicos, caracterizando um novo avanço do capital transnacional no México, principalmente no 

que se refere a as atividades relacionadas ao agronegócio e extração mineral, promovendo assim a 

reconcentração da terra em poucas mãos, como no período anterior à Revolução Mexicana de 1910, 

promovendo inclusive a privatização de ejidos e comunidades. 

Apesar do avanço das políticas regressivas no interior do México, mantém a predominância 

de propriedades sociais (ejidos e comunidades agrárias) representando 54,1% da superfície do país, 

44,3% dos quais Composto por ejidos e 9,5% pelas comunidades, 35,7% são de propriedades 

privadas e 11,3% são propriedades públicas. Deste montante as propriedades sociais perfazem um 

total de 105.948.306 ha (hectares), onde 85.148.116 ha, são ejidos e 18.138.143 ha., são 

comunidades contra 70.014.723 ha., de propriedades particulares e 12.163.718 ha., de propriedades 

públicas segundo dados do INEGI (Instituto Nacional de Geografia e Estatística), apresentados no 

Censo Agropecuário de 2007 e do Censo Ejidal de 2009 compilado por Bárcenas (2017). 

O processo de privatização dos ejidos e comunidades expande as contradições não só no que 

diz respeito à questão agrária, mas também no crescimento da precarização das relações de trabalho 

no campo e fora dele, quando tateamos especificamente uma das principais marcas deixadas pela 

promoção no campo mexicano, que é a expansão da migração do trabalho ao capital, apoiada por 

um quadro de extensão do desemprego, insegurança, precarização  e superexploração do trabalho 

no México, porque as reformas não só alcançariam a propriedade da terra como também a 

flexibilização das condições de trabalho e a fragmentação dos trabalhadores (QUIJANO, 2004). 

Ao empreender um debate sobre a questão migratória no México, não podemos nos 

desvencilhar do debate sobre a estrutura agrária existente no país, levando em conta que é um dos 

principais responsáveis pelo avanço dos deslocamentos entre os estados do país, principalmente 

aquele feito por comunidades camponesas e indígenas que, sem outra perspectiva de subsistência, 
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veem na migração a opção não só de complementação de renda, como na realidade, a única fonte de 

renda. 

Entre os estados do México com o maior índice de marginalização estão os três que 

escolhemos como foco de nossa pesquisa no país, que são: Oaxaca, Chiapas e Guerrero como 

apontam dados do Cesop (2005), tendo em consideração o grande número de trabalhadores desses 

três estados em condições de marginalização, conforme destacado por boletins promovidos pela 

Rede de Trabalhadores Jornaleros do México e que nos estimulam a questionar as raízes desse 

processo que não está presente apenas no interior do México, mas é também uma característica que 

se aproxima do realidades não apenas do México e do Brasil como de toda a América Latina.  

Assim, chamamos a atenção para o fato de que os processos realizados em países como o 

México e o Brasil no que diz respeito às questões relacionadas à precarização do trabalho, a 

superexploração dos trabalhadores, referem-se ao próprio papel que esses países ocupam no mundo 

na divisão internacional do trabalho, que além de promover uma troca desigual no que é produzido, 

promove também um aumento na intensidade do trabalho, sob maior exploração do trabalhador. 

Marini (1991) chama a atenção para a realidade vivida pela América Latina, uma vez que o 

processo de acumulação nos países que a constituem deve ser feito a partir da superexploração dos 

trabalhadores, sendo essa contradição a principal causa de dependência latino-americana, e isso é 

evidente quando pensamos sobre a realidade de países como o México e o Brasil, com reservas de 

trabalho, como é o caso dos povos indígenas no México e que acabam ampliando o movimento 

migratório dos trabalhadores no país, principalmente nas últimas décadas do século XX e início do 

século XXI, com a promoção de políticas que permitiram o avanço do capital transnacional no 

interior do México. 

Desta forma, um dos principais rebatimentos das políticas que modificaram a realidade do 

campo no México refere-se à ampliação das migrações do trabalho para o capital, ligadas à 

superexploração do trabalho na agricultura capitalista e que nos permite buscar correlações com a 

realidade vivenciada no Brasil, com a expansão do agrohidronegócio que tem interesse não apenas 

em projetos desenvolvidos no Brasil, mas também ampliou seu interesse em investir em outros 

países da América Latina. 

Nesta perspectiva, vale ressaltar as anotações de Oliveira (2014), sobre a disputa de terras 

pela capital agroindustrial canavieiro mesmo no México, que por meio do Grupo Odebrecht têm 

interesse em promover projetos nos estados de Puebla e Veracruz, na produção de terra, etanol, 

açúcar, indústria petroquímica, saneamento, energia hidráulica e concessão rodoviária. 
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Além do controle da terra, o interesse do grupo também está relacionado ao controle da 

força de trabalho e das instalações encontradas no território mexicano, dada a grande oferta de mão-

de-obra disponível principalmente das comunidades camponesas e indígenas, composta por 

trabalhadores  que se movimentam pelo país como jornaleros agrícolas e nos estimulam a tentar 

entender as condições de trabalho na agricultura capitalista no México e como as migrações de 

trabalho em direção ao capital se desenvolveram no país. 

Nos últimos anos com o avanço das políticas neoliberais no interior do México, houve um 

avanço no número de trabalhadores de origem camponesa e indígena em condições de 

marginalidade, sendo este um dos reflexos da ofensiva neoliberal no país desde a década de 1980 e 

1990, eles se fizeram sentir no início do século XXI, ganharam novos capítulos com as políticas 

recentemente aprovadas durante o governo de Enrique Peña Neto sobre a exploração das terras e a 

transformação das propriedades sociais em propriedade privada, bem como através da exploração 

mineral que tem sido realizada no país.  

Essa situação gerou um aumento no número de deslocamentos internos que ocorrem no país, 

principalmente de indígenas e camponeses que, expulsos do campo, ou mesmo como forma de 

permanecer no campo, optaram pela migração interna ou externa (em direção aos Estados Unidos), 

como forma de sobrevivência, estando sujeitos a uma série de condições que ameaçam a vida desses 

trabalhadores, porque, apesar do artigo 123 da Constituição dos Estados Unidos Mexicanos, que 

define a Lei Federal do Trabalho (LFT) a base legal do dia de trabalho, e que no artigo 61 para 

definir que a duração máxima do dia de trabalho é de oito horas, que não é a realidade vivida pelos 

trabalhadores agrícolas migrantes, tendo em conta não apenas os salários baixos, mas também pelo 

número de horas de trabalho em que eles têm que ficar em sua lavra. 

Essa questão é importante, uma vez que a desterritorialização do campo acaba 

desencadeando a ampliação da disponibilidade de mão-de-obra para as grandes empresas que se 

beneficiaram justamente das políticas que acabaram expulsando os trabalhadores do campo, 

promovidos principalmente pelo NAFTA e isso nos permite entender todo um espectro de 

contradições que são apresentadas aos trabalhadores mexicanos no início do século, com ênfase nas 

jornadas extenuantes, o sequestro de trabalhadores, a expansão do uso do trabalho infantil, entre 

outros.  

Assim, quando se fala de trabalho na agricultura capitalista do México, é importante não 

perdermos de vista a centralidade exercida pelos trabalhadores que migram pelo país trabalhando 

nas mais diversas atividades desenvolvidas pelo agrohidronegócio no país, desde o colheita de 

hortaliças, até o cultivo de leguminosas, corte de cana, entre outros. Para isso, o Ministério do 
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Trabalho e Previdência Social (STPS) destaca que os estados com maior atividade agrícola são: 

Baja Califórnia, Sonora, Sinaloa, Jalisco, Michoacán e Guerrero, estados que muitas vezes são 

destino de muitos dos trabalhadores que deixam suas aldeias local em busca de sobrevivência. 

De acordo com informações que obtivemos com representantes da Rede de Trabalhadores 

Jornaleros do México, entre as principais características que marcam os deslocamentos no país 

estão à pobreza, o fator econômico, a marginalização, a expansão da população que acaba aceitando 

submeter-se a contratos que podem durar de 30 a 120 dias, oferecidos por enganchadores, figuras 

conhecidas no território brasileiro como 'gatos' que agenciam trabalhadores migrantes, e que no 

México assumem um papel de ligação entre os empregadores nas agroindústrias do Norte do país e 

as comunidades de origem, uma vez que viajam para as aldeias em busca de trabalhadores. 

Assim, esses trabalhadores acabam sujeitos a uma série de comandos e excessos diante dos 

chamados 'líderes de gangue', 'maiores proprietários' e recrutadores que os agenciam, através de 

promessas de bom salário, boas condições de moradia, etc., quando na realidade o que é percebido 

como falso quando os trabalhadores chegam às regiões de destino, com dias que excedem o tempo 

normal de trabalho, baixos salários, que não equivalem à função trabalhista exercida, além dos 

descontos para pagar transporte e alimentação oferecidos às regiões de destino. 

Um dos representantes da Rede de Trabalhadores Diários do México fala em verdadeiros 

'mercados de pessoas', que é o que os municípios de destino desses trabalhadores são chamados 

depois de os trabalhadores serem recrutados por um enganchador ou 'jefe de quadrilha', e 

direcionados para as empresas agrícolas onde eles vão trabalhar, e é importante afirmar que muitas 

vezes os trabalhadores nem sabem para onde estão indo ou para qual empresa eles estão sendo 

recrutados. 

A estratégia utilizada por esses contratantes muitas vezes implica relações ou vínculos com 

as comunidades de origem dos trabalhadores e as condições de trabalho variam de acordo com os 

contratados e o tipo de produto a ser colhido, dado que os produtos de exportação exigem das 

empresas maior controle sobre as condições de trabalho e os direitos dos trabalhadores, realidade 

diferente dos produtos para consumo interno, conforme relatado por representantes da ONG 

(Organização Não-Governamental) Voces Mesoamericanas em San Cristóbal de las Casas 

(Chiapas), como os direitos básicos que devem ser garantidos aos trabalhadores, que neste caso não 

existem, como: férias, dias de descanso, previdência social, plano de saúde, sistema de desconto e 

pensão e muitas vezes nem os trabalhadores têm ciência que possuem tais direitos. 
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Outro ponto refere-se ao descumprimento das leis trabalhistas quanto ao acolhimento dos 

trabalhadores nos locais de destino e a falta de presença dos sindicatos na defesa e promoção dos 

direitos dos trabalhadores, conforme registrado pelos representantes das ONG‟s visitadas em 

Oaxaca de Juárez e San Cristóbal las Casas, bem como pelos próprios trabalhadores entrevistados. 

Além da invisibilidade a que estes trabalhadores estão sujeitos dentro e fora dos campos agrícolas, o 

que acaba permitindo a omissão de casos de contaminação por agrotóxicos que foram registrados no 

país, pois enfatizam dados da Rede de Trabalhadores Jornaleros Agrícolas (2017).  

Quanto ao transporte dos trabalhadores, o mesmo é feito em ônibus que geralmente são 

ônibus descartados nos Estados Unidos e que são comprados e reformados no México, sendo 

veículos antigos e em péssimas condições não apenas de segurança e conforto, mas também de 

operação, e como observamos acima, são pagos pelos trabalhadores que veem seus salários 

sofrerem descontos relacionados ao transporte até o destino. 

Tal configuração é semelhante àquela vivenciada nos canaviais da Região Administrativa de 

Presidente Prudente (SP), como temos acompanhado no início do século e que nos leva a questionar 

quais são as condições de trabalho nos canaviais mexicanos, levando em conta que uma das mais 

variadas atividades agrícolas desenvolvidas pelos trabalhadores no México, é o corte de cana de 

açúcar. 

Ao falar sobre a agroindústria canavieira no México, é viável enfatizar que a exportação do 

gramínea no país começou a crescer em 2008 com uma queda comercial total de adoçantes 

promovida pelo NAFTA, conforme afirma Rivera et al (2011), sendo importante destacamos que o 

estado de Veracruz ocupa a liderança na produção de cana no país (Quadro 08). 
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Quadro 08- Estados produtores de cana no México 

Fonte: CONADESUCA/SAGARPA (2017). Organização: Fredi dos Santos Bento. 

 

 Rivera (2007) destaca que a agroindústria canavieira de Veracruz participa com 40% da 

produção nacional da gramínea, intensificando as atividades de crescimento, colheita e transporte de 

cana-de-açúcar, setor de grande importância no México, empregando cerca de 3 milhões de pessoas 

que realizam as mais diversas atividades, como plantio, cultivo, colheita, industrialização, 

transporte e comercialização. 

 De acordo com o mesmo autor, o México é projetado desde a década de 1980 como um 

produtor competitivo, dada a capacidade do setor no país, principalmente a do estado de Veracruz 

(Figura 36), levando em conta que boa parte das usinas existente no estado foi criada em dois 

grandes períodos que Ortega (2016) destaca como tendo a maior criação de usinas e regiões de cana 

entre 1941 e 1961, com o ímpeto de um programa agrário e entre 1970 e 1976, época da fundação 

das últimas usinas em território mexicano. 

No entanto, a participação do setor sucroalcooleiro no país não é recente, sendo registrada 

desde o período conhecido como Porfiriato, considerando que a reforma agrária não foi aplicada às 

lavouras ou às agroindústrias, situação que foi modificada durante o governo de Lázaro Cárdenas 

que acabou provocando a falta de coordenação e a consequente escassez das usinas, como 

assinalam Thiébaut; García (2014) e que teria modificações importantes somente após a aprovação 

e promulgação do NAFTA, tendo em vista a privatização das usinas de açúcar e a produção de 

adoçantes, conforme destacado anteriormente. 

Estado Cosecha (sh) Caña molida bruto (ton)  Producida Azúcar (ton) %

Campeche 14.821 792.519 82.428 1,35

Colima 17.794 1.425.200 162.549 2,66

Chiapas 30.503 2.785.136 302.307 4,94

Jalisco 74.393 6.792.177 792.502 12,96

Michoacán 15.099 1.399.332 160.028 2,62

Morelos 16.033 1.645.455 228.157 3,73

Nayarit 31.316 2.838.567 333.149 5,45

Oaxaca 53.944 3.297.594 372.013 6,08

Puebla 15.382 1.810.879 228.797 3,74

Quintana Roo 30.09 1.335.437 129.96 2,12

San Luis Potosí 89.869 5.399.255 618.024 10,10

Sinaloa 2.984 264.043 25.769 0,42

Tabasco 38.034 1.959.237 200.103 3,27

Tamaulipas 25.017 1.612.531 160.361 2,62

Veracruz 323.65 20.861.246 2.320.901 37,94

Total 778,93 20.861.246 6117048 100
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Figura 36- Localização da produção de cana-de-açúcar e usinas de açúcar no México (2016)  

Fonte: CONADESUCA/SAGARPA (2017). Organização: Diógenes Rabello (2017). 

 No entanto, no que diz respeito às condições de trabalho dos trabalhadores da agroindústria 

canavieira mexicana, é importante notar que grande parte dessa mão-de-obra é composta de 

trabalhadores agrícolas migrantes que, de acordo com Ortega (2016), fazem parte da força de 

trabalho de uma verdadeira 'cultura canavieira' existente no país, considerando o intenso 

deslocamento entre as aldeias de origem desses trabalhadores e as usinas açucareiras. 

Estes trabalhadores também advém, no entanto, do México e da Guatemala e Belize, países 

vizinhos onde existe uma grande parte da população migrante que chega principalmente através dos 

estados de Campeche e Yucatan (Belize) e Chiapas (Guatemala) dada a demanda anual de colheita 

de cana, o que leva esses trabalhadores a se submeterem a empreiteiros (enganchadores), que na 

prática não garantem nenhum direito trabalhista a eles, sendo essa migração forçada, como uma 

perspectiva de sobrevivência para essas populações nacional e internacional (isto é, nos casos de 

Belize e Guatemala). 

Não é diferente da situação vivida no Brasil, esses trabalhadores estão expostos a uma 

jornada extenuante, a uma temperatura acima de 37 graus Celsius, além de terem que cortar mais de 

05 toneladas de cana por dia, para receber cerca de 34 pesos por tonelada cortada, ganhando algo 

em torno de 150 pesos por dia e sendo forçados a viver em condições precárias nas acomodações 

popularmente chamadas de “galeras” ou “abrigos”, que às vezes nem sequer têm água potável como 
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fomos informados por representantes da ONG Caminos de Oaxaca em entrevista concedida em 05 

de julho de 2018 (ORTEGA, 2013). 

Em conformidade com as condições de trabalho nos canaviais é possível destacar o quadro 

existente no estado de Oaxaca, no município de Tuxtepec, uma das rotas de destino de 

trabalhadores originários de Coatecas Altas, no estado de Oaxaca, tendo em vista o trabalho para a 

mesma tarefa, sendo submetidos a uma jornada desgastante na qual não há folgas, salário fixo, 

seguro, nada ... como afirmou o representante da ONG Caminos Oaxaca, em uma entrevista, sendo 

importante também considerarmos que embora esses trabalhadores possam sofrer algum tipo de 

acidente nos canaviais, os mesmos não são levados para um hospital pela empresa, tendo que ir por 

conta própria, recorrendo ao seguro social disponibilizado pelo governo à população. 

Outro ponto importante diz respeito à faixa etária desses trabalhadores, porque há desde 

jovens a partir de 15 anos a trabalhadores com mais de 50 anos, dada a precariedade dos contratos, 

que são geralmente informais e que eventualmente permitem uma série de situações ilegais de 

trabalho infantil relacionadas com a falta de perspectiva de vida dos filhos de trabalhadores 

jornaleros para executar outra lavra, como ficou evidente na entrevista dada pela ONG Caminos 

Oaxaca. 

 

P: E os filhos dos trabalhadores acabam desempenhando a mesma função que os pais? 

E: Sim ... eles não gostariam de fazer o que fazem como seus pais, mas acabam fazendo, 

porque há falta de opção para  eles nas comunidades, as oportunidades são muito poucas, é 

o que eu tenho visto o tempo todo ... Eles vão para uma escola que não é regular, não tem 

uma preocupação educacional. Eles geralmente param de estudar na escola secundária. 

P: E não há leis que proíbam? 

E: Eu quero pensar, que não há supervisão e se um supervisor chega, ele vai dizer que o 

filho não está trabalhando, e para trabalhar as crianças não estão recebendo nada, apenas 

seus pais.
32

 

 

 Estas e outras questões nos levam a questionar e compreender o papel exercido por aqueles 

que são uma das engrenagens centrais que movem o agrohidronegócio mexicano que são 

trabalhadores agrícolas migrantes e as contradições que o cercam em um processo que vai desde sua 

expulsão do campo e da terra, levando em conta que boa parte deles vem de comunidades 

camponesas e indígenas, até a superexploração de seu trabalho nos estados de destino. 

                                                           
32

 Entrevista concedida por Vilma, coordenadora da ONG Caminos de Oaxaca. E = entrevistado P = pesquisador. 
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Quando se falamos em trabalhadores jornaleros agrícolas, é importante perguntar quem são 

eles? Os trabalhadores jornaleros agrícolas são pessoas que trabalham fazendo atividades 

relacionadas ao cultivo da terra para a produção de hortaliças, leguminosas dentre outros cultivos, 

em troca de um salário pago em dinheiro. 

Atualmente, há um contingente entre 2,4 e 5 milhões de trabalhadores migrantes jornaleros 

no México, a maioria deles provenientes dos estados de Veracruz, Chiapas, Puebla, Oaxaca e 

Guerrero, com origem camponesa e indígena, principalmente Mixtexo, Nahuatl, Tlapaneco, 

Zapotec, Triqui, Tzotzil e Tzetzal, sendo recrutados principalmente nos estados do Norte do 

México, em lavouras de hortaliças, frutas e grãos para o mercado nacional e internacional. 

Esses trabalhadores podem ser divididos de acordo com dados da Rede de Trabalhadores 

Jornaleros Agrícolas (2017) em quatro grandes grupos, de acordo com sua situação de emprego: os 

trabalhadores camponeses pobres ou sem terra que: a) trabalham em seu local de origem ou 

próximo em parcelas de terra familiar ou de outros agricultores em troca de um salário em dinheiro, 

b) aqueles que migram e trabalham sazonalmente em uma área de produção localizada em outro 

estado ou município em troca de um salário e depois retornam ao seu local de origem (migrantes 

temporários c) aqueles que migram e trabalham sazonalmente em duas ou mais áreas produtoras de 

um ou mais estados do México e dos Estados Unidos em troca de salários ou camponeses que d) 

foram migrantes e agora residem em áreas produtoras, assim como aqueles que trabalham por 

temporada em diferentes empresas e culturas ou permanentemente em um, fazendo vários trabalhos 

em troca de salário. 

Quanto às condições de trabalho, a jornada de trabalho dura mais de oito horas, por 

exemplo, quando o empregador os obriga a continuar trabalhando por mais tempo, outra forma é o 

chamado 'trabalho a desecho', quando pago de acordo com o quantidade de trabalho feito, por 

exemplo, pelo número de frutos colhidos ou campos limpos.   

Outra modalidade é quando o ritmo de trabalho se intensifica, no chamado 'trabalho por 

tarefa', quando o trabalhador deve realizar uma certa quantidade de trabalho para obter o pagamento 

por uma jornada, e ainda há a modalidade mista, quando o curso de uma jornada deve ser cumprido 

com uma certa quantidade de trabalho e terminada a mesma, se paga por unidade adicional. 

Esses tipos de abuso e precarização das relações trabalhistas no país levaram à insurgência 

de um movimento conhecido como 'o movimento dos jornaleros do vale de San Quintín', que 

ocorreu em 17 de março de 2015, onde milhares de trabalhadores jornaleros migrantes das empresas 

(AONEyMJS) bloquearam estradas reivindicando principalmente melhores condições de 

remuneração e que são equiparadas ao que é pago em outras regiões do país.  

No entanto, esses abusos não são os únicos cometidos no México em relação a essas 

populações, uma vez que é comum o desaparecimento de trabalhadores, como o registrado pela 
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Rede de Trabalhadores Jornaleros Agrícolas (RNJA) em Oaxaca, em que cerca de 200 pessoas 

desapareceram quando seguiam para o estado de Sinaloa, que é um dos principais destinos dos 

trabalhadores advindos principalmente dos estados do sul do país (Mapa 08). 
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Mapa 08- Principais estados de origem e destino dos trabalhadores migrantes jornaleros agrícolas no México 

Fonte: INEGI (2018). Organização: Fredi dos Santos Bento (2018).
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O Mapa 08 apresenta os principais estados de origem e de destino dos trabalhadores 

migrantes jornaleros no México, destacando os três estados foco de nossa pesquisa, para mencionar: 

Oaxaca, Chiapas e Guerrero, considerando que seus trabalhadores são destinados principalmente 

para estados como: Sinaloa, Sonora, Baixa Califórnia, Baja Califórnia Sur e Chihuahua, o que foi 

evidenciado durante as entrevistas. 

Em relação a esses deslocamentos, é importante considerar a invisibilidade dessa força de 

trabalho, como nos canaviais de São Paulo-Brasil, que permite ampliar a vulnerabilidade dos 

trabalhadores. De acordo com dados do INEGI (2017), cerca de 70% da população dos estados de 

Oaxaca, Chiapas e Guerrero é devastada pela pobreza ou extrema pobreza, sendo curiosamente os 

estados com o maior contingente de trabalhadores migrantes agrícolas diaristas. 

Em números oficiais é difícil contextualizar o número exato de trabalhadores nessa condição 

no país considerando as diferentes pesquisas realizadas e as metodologias para contabilizar essa 

população, então o que pode ser previsto são valores aproximados (Gráfico 37) 
33

. 

 

 

Gráfico 37- População jornalera no México 

Fonte: Rede de Trabalhadores Jornaleros de México (2017). Organização: Fredi dos Santos Bento 

(2018). 

 

Como podemos ver no Gráfico 37, a população estimada de trabalhadores migrantes no 

México é de 2.990.049 milhões de trabalhadores, com cerca de 2.637.735 homens e 302.314 

                                                           
33

 Todos os gráficos e quadros desta seção do texto (3.1) possuem informações em língua espanhola (castelhana), isso 

se deve ao fato de optarmos por mantê-las da forma com que foram obtidas, não se empregando tradução em seu 

significado, tendo em consideração o fato de que as mesmas foram adquiridas em bancos de dados mexicanos. 
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mulheres, entendendo-se que este número é subnotificado, principalmente se pensarmos na 

presença do trabalho feminino, porque muitas das trabalhadoras acabam migrando com seus 

maridos para os estados do Norte do país.  

Em nossas investigações, pudemos perceber que boa parte dos trabalhadores é destinada aos 

estados de Sonora, Sinaloa e Baja Califórnia, especialmente para os centros agrícolas produtivos de 

Sinaloa e Sonora, que empregam muitos dos trabalhadores com os quais tivemos contato nos três 

estados investigados, sendo importante demarcar que entre os municípios de destino mais 

procurados estão os de Culiacan (Sinaloa) e Hermosillo (Sonora), com destaque para o estado de 

Sonora, mais citados pelos trabalhadores. 

Entre os principais cultivos e lavras que estes trabalhadores se submetem estão a :colheita da 

uva, pepino, tomate, morango (Quadro 09), pimentão de vários tipos, melão, nozes, pêssego, 

hortaliças de origem chinesa, legumes, etc., que demandam não só destreza, mas também um 

cuidado muito grande dos trabalhadores ao realizar seu trabalho, o que nos permite questionar o 

controle social dentro e fora dos locais de trabalho que sofrem os mesmos. 

 

Quadro 09- Principais produtos, custo de produção e salários 

Fonte: Rede de Trabalhadores Jornaleros do México (2017). Organização: Fredi dos Santos Bento 

(2018). 

 

 Como podemos ver no Quadro 09, o salário baixo é mais uma marca que caracteriza o 

trabalho agrícola realizado por jornaleros, variando de 150 a 200 pesos por dia, ou até menos, 

quando consideramos as principais culturas e remunerações pagas nos principais destinos desses 

trabalhadores. 

Outra questão diz respeito à educação desses trabalhadores, bem como aos seus filhos, que 

são forçados a estudar nas chamadas “escolas mistas”, isto é, escolas nas quais crianças e jovens das 

mais diversas idades estudam juntos, sendo importante destacar que os conteúdos ensinados estão 

bem aquém do que se ensina nas escolas regulares, o que prejudica seriamente os filhos dos 

trabalhadores migrantes que mantêm assim, um ciclo perverso em que os filhos dos mesmos, sem 

perspectivas diferentes, acabam sendo empregados nas mesmas funções que seus pais, tornando-se 

assim trabalhadores agrícolas também.  

Cultivo Hectáres cosechadas Costo por área Rendimiento (hec) Ingreso (hec) Ganancia (hec)  Jornaleros (hec) Costo de mano de obra (hec) Salário médio diario de poblacion jornalera

Chile Jalapeño 164,636 $68.620 23.8 ton $109,147 $40,427 37,11 $7,422 $200 pesos

Fresa 11,083 $533.025 45 ton $765,000 $231,975 154,6 $23,190 $150 pesos

Tomate 51,299 $2.128.624 350 ton $3.500,00 $1.731,376 1,468 $264,240 $180 pesos
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Com relação à educação dos filhos dos trabalhadores migrantes, é evidente o grande número 

de analfabetos que atinge 43%, como mostram os dados apresentados pela Rede de Trabalhadores 

Jornaleros do México (2017), e muitos daqueles que eles têm algum nível de educação (por 

exemplo, no caso das mulheres) (Gráfico 38). 

 

Gráfico 38- Escolaridade da infância jornalera no México 

Fonte: Rede de Trabalhadores Jornaleros Agrícolas (2017). Organização: Fredi dos Santos Bento 

(2018). 

  

O Gráfico 38 apresenta dados interessantes em relação ao percentual de filhos de 

trabalhadores rurais de acordo com o nível de escolaridade, em que 33% possuem apenas o nível 

primário incompleto, 9% o primário concluído, totalizando cerca de 42 % que têm apenas o nível 

primário e apenas 15% apresentam o nível secundário concluído, o que nos permite entender que a 

migração de seus pais influencia diretamente a possibilidade de eles serem capazes de estudar, o 

que ficou evidente em entrevistas com os trabalhadores que afirmaram que a necessidade de ter seus 

filhos estudando é que os impediram de continuar a migrar. 

Nessa perspectiva, com relação aos deslocamentos pelo país, pudemos contabilizar em nossa 

pesquisa e trabalhos de campos alguns dos principais fluxos migratórios que se dão entre Oaxaca de 

Juárez (Estado de Oaxaca) e povoados próximos e Hermosillo (Estado de Sonora), Oaxaca Juárez 

(Estado de Oaxaca) e Tuxtepec (Oaxaca) para o corte de cana de açúcar, Coatecas Altas (estado de 

Oaxaca) para o estado de Baja Califórnia Sur, Tlapa de Comonfort (estado de Guerrero) e seus 

povoados próximos para Culiacán (Estado de Sonora), Cochoapa el Grande (estado de Guerrero) 

para o estado de Baja Califórnia, San Cristóbal de Las Casas (Chiapas) e povoados próximos de 

Hermosillo (estado de Sonora) e Tenejapa (Chiapas) para San Quintín (Baja Califórnia), conforme 
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apresentamos no mapa que descreve não apenas nosso trabalhos de campo, como também os 

municípios de origem que pudemos visitar e os principais municípios e estados de destino citados 

(Mapa 09). 
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Mapa 09- Estados e municípios de origem e destino dos trabalhadores jornaleros entrevistados 

 

Fonte: Pesquisa de Campo (2018). Organização: Fredi dos Santos Bento (2018).
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A força de trabalho migrante jornalera é também vulnerável no que se refere à 

contaminação por agrotóxicos, pesticidas, fumigadores, etc., usados em lavouras nos 

estados de destino e que é uma das principais queixas desses trabalhadores quando 

pensamos nas incomodações ocupacionais sofridas pelos mesmos, com ênfase para as 

dores de cabeça, dores nas costas, câimbras, cortes, fraturas, tonturas e vômitos, que 

estão diretamente relacionados aos produtos químicos utilizados nas lavouras, como 

afirmam os coordenadores da ONG Voces Mesoamericanas em entrevista concedida em 

17 de julho de 2018 (Gráfico 39). 

 

 

Gráfico 39- Principais incomodações ocupacionais dos trabalhadores entrevistados 

Fonte: Pesquisa de Campo (2018). Organização: Fredi dos Santos Bento (2018). 

   

 

 O Gráfico 39 trata das principais incomodações ocupacionais apontadas pelos 

trabalhadores dos três estados em que pudemos realizar a pesquisa, num total de 12 

entrevistas (apenas com trabalhadores), nas quais é visível que as dores nas costas, 

cãibras, tonturas e tonturas, cansaço, são os principais incômodos apontados pelos 

trabalhadores para exercerem sua função laboral nos municípios de destino, o que nos 

permite compreender as contradições que perpassam as mais diversas atividades 

agrícolas realizadas por esses trabalhadores e trabalhadores. 

Nessa perspectiva, podemos perceber a perversidade manifesta no dia-a-dia dos 

trabalhadores migrantes em lavras que são muito diferentes daquelas que costumam 
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realizar em suas regiões de origem, que são marcadas pelo cultivo de subsistência de 

gêneros como milho, feijão, calabaza e pimentão (Gráfico 40) entre outros que indicam 

o caráter camponês e indígena dessas populações e que ao chegarem às regiões de 

destino, têm que se acostumar a um ritmo e rotina de trabalho totalmente diferentes, 

com dias extenuantes, cobranças pela qualidade do produto colhido, o que apenas 

ampliam o controle social exercido dentro e fora dos campos agrícolas, uma vez que o 

mesmo também se mantém na nos alojamentos desses trabalhadores, em uma dinâmica 

semelhante à existente no Brasil, como indicam as investigações de Bento (2015). 

 

 

 

Gráfico 40- Principais cultivos realizados pelos trabalhadores migrantes 

Fonte: Investigação de Campo (2018). Organização: Fredi dos Santos Bento (2018). 

 

  

Nesta perspectiva, o milho assume um papel central tendo em mente que, além 

de gênero cultivado, é à base da alimentação nacional, estando presente nas tortillas, 

assim como na milpa, estando relacionado com a própria origem campesina e indígena 

desses trabalhadores. 

Além de culturas de subsistência, esses trabalhadores também contam com 

programas sociais do governo federal mexicano, destacando a PAJA (Programa de 

Apoio para a Atenção dos Jornaleros Agrícolas), promovido pelo Ministério do 

Desenvolvimento Social (SEDESOL), responsável pela melhoria das condições de vida 
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dos trabalhadores rurais migrantes, promovendo uma série de ações que incluem desde 

o pagamento das passagens de retorno para estes trabalhadores, dado que ao aceitarem 

os contratos de trabalho nos municípios de destino, estes trabalhadores não podem sair 

antes que findem, independentemente das justificativas apresentadas, o que faz parte do 

sistema de controle social que é estabelecido para com os mesmos. 

Desta forma, o PAJA é responsável por promover melhorias nas acomodações, 

além de pagar as passagens de ida e volta desses trabalhadores, bem como de lidar com 

a geração dos dados referentes a essa população. Outro programa que não é direcionado 

a esses trabalhadores, mas que os mesmos se beneficiam ao terem seus filhos na escola 

é o Prospera, desenvolvido por meio duas frentes: com corresponsabilidade e sem 

corresponsabilidade, concedendo recursos a quase 7 milhões de famílias mexicanas para 

fortalecer sua alimentação, saúde e educação; ligando os beneficiários a projetos 

produtivos, opções de trabalho e serviços financeiros. 

Esses programas são acessados principalmente no estado de Oaxaca, marcado 

pelo trabalho familiar em lavouras como as citadas anteriormente, principalmente em 

municípios como o Coatecas Altas (Figura 37), que vivem em condições de extrema 

vulnerabilidade (Figura 38), como destacam Gaytán. ; Pérez (2009). 

 

Figura 37- Cultivos agrícolas em Coatecas Altas (Oaxaca) 

Fonte: Pesquisa de Campo (2018). Organização: Fredi dos Santos Bento (2018). 
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Figura 38- Vulnerabilidade presente nas residências em Coatecas Altas (Oaxaca) 

Fonte: Pesquisa de Campo (2018). Organização: Fredi dos Santos Bento (2018). 

 

 

 O município de Coatecas Altas em Oaxaca é fortemente marcado pelas 

migrações de trabalho para a capital, principalmente para os campos agrícolas do Norte 

e Noroeste do país, sendo principalmente composta pela população indígena que não 

tendo como custear a viagem e travessia para os Estados Unidos, acabam vendo nos 

recrutadores (enganchadores) que chegam às cidades em busca de trabalhadores, 

enquanto a oportunidade não apenas de migrar, mas também de subsistir, realidade que 

está pudemos perceber ao visitarmos o município, dado que a realidade migratória está 

presente em todos os lados (Figura 39). 
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Figura 39- Cartaz fixado na Prefeitura Municipal de Coatecas Altas (Oaxaca) 

Fonte: Pesquisa de Campo (2018). Organização: Fredi dos Santos Bento (2018). 

 

 

 De acordo com Gaytan; Pérez (2009) a migração é a principal alternativa, uma 

vez que 100% da população do município tem como atividade principal, a atividade 

agrícola, que diminui ou praticamente desaparece em dias chuvosos, levando em conta 

que diferente do que ocorre nos canaviais do Brasil, em Tuxtepec (Oaxaca), um dos 

principais destinos dos trabalhadores de Coatecas Altas, nos dias chuvosos não há 

trabalho e a jornada não é paga pelo dia perdido, e se não trabalham, não comem, o que 

exacerba o índice de marginalização da população, que também têm forte presença de 

trabalho infantil, afirmação feita pelos representantes da ONG Caminos de Oaxaca 

(Figura 40), uma das ONGs responsáveis pela promoção dos direitos dos trabalhadores 

rurais. 
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Figura 40- ONG Caminos de Oaxaca 

Fonte: Pesquisa de Campo (2018). Organização: Fredi dos Santos Bento (2018). 

 

 O caso apresentado em Chiapas é semelhante ao observado em Oaxaca, com a 

forte presença da população migrante de origem tzotil e tzetzal que realizam migrações 

do trabalho para o capital, uma vez que estas populações são compostas principalmente 

de trabalhadores rurais, como é o caso de Tenejapa (estado de Chiapas), um dos 

municípios que pudemos acompanhar e que está presente na entrevista com a ONG 

Voces Mesoamericanas em San Cristóbal de Las Casas. 

 

P: Para onde vai à população que deixa Chiapas? 

E: Há uma parte que vai para Yucatán para trabalhar na construção civil em 

Cancún, outros são trabalhadores agrícolas que vão para os estados de Sonora 

e Baja Califórnia Sur, bem como Jalisco ... e outra parte importante são as 

mulheres que vão vender artesanato ou para o trabalho doméstico em San 

Cristóbal de las Casas, na Cidade do México, ou para Tabasco e Veracruz. 

P: E de que povo eles vêm? 

Eles vem principalmente dos Altos de Chiapas, todas as comunidades 

migram... Chenaloa, Tenejapa ... todos do Alto de Chiapas, todos com a 

migração ... vão para Tabasco, Veracruz, Sinaloa, Baja Califórnia Sur ... 

P: Qual é o impacto da presença desses trabalhadores? Existe uma 

infraestrutura das ONGs para acolhê-los? 
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No caso das comunidades camponesas, quando realizam trabalhos na 

comunidade e não conseguem mais remunerar-se, onde trabalham com o 

milho, calabaza, feijão, são comunidades de subsistência, porém não há 

parcelas de terra suficientes, dado o número de filhos ... e não compram com 

o dinheiro ... pagam com a produção e por isso para adquirirem outros 

produtos, acabam  migrando, quando estão aqui plantam... quando começa a 

temporada de corte da uva, eles vão para Sonora, movendo-se continuamente, 

vêm e vão ... vêm e vão ... numa parte do ano cultivam o milho, depois 

podem trabalhar na construção civil e, em seguida, no plantio de uvas em 

Sinaloa, e o tempo varia muito com a oferta de trabalho quando a empresa 

diz que vai fazer contrato de 3 meses, então...eles vão por três meses ... em 

Chiapas, os enganchadores que vêm buscar os trabalhadores, os chiapanecos 

não vão sozinhos buscar trabalho, sendo que eles chegam oferecendo 

trabalho e já trazem os ônibus...(NATASHA HÉRNANDEZ, 2018)
34

 

 

 

 Assim, esses trabalhadores acabam sendo submetidos a uma série de condições 

precárias de trabalho dentro e fora dos campos agrícolas, bem como nas mais diversas 

atividades que desenvolvem em território mexicano, marcadas por condições precárias 

como as apresentadas pelos coordenadores da ONG Voces Mesoamericanas e também 

em entrevista com a população local de Tenejapa (Chiapas). 

 

P: Você têm conhecimento das condições de trabalho, na construção civil, no 

cultivos agrícolas e nas agroindústrias? 

E: Sim ... nós estão mais familiarizados com as condições dos trabalhadores 

agrícolas que variam de acordo com o contratante, têm empresas que são 

muito grandes e outras pequenas e outro ponto é a região para onde migram, 

porque tem regiões que os produtos são para exportação, então há mais 

regras, quando um produto é para o consumo interno, as regras são mal 

aplicadas, quando o produto é para exportação, há uma maior supervisão, há 

contratos, se diz quanto se vai pagar e há direitos mínimos, quando é para 

consumo nacional não há ... não há um contrato , muito menos incluindo 

remuneração para dias como feriados, nem dias de folga, previdência social, 

saúde, sistema de desconto e pensão ... e as pessoas não sabem que tem 

direito a esses benefícios quando vão trabalhar, já que muitas vezes eles estão 

pensando mais em ganhos materiais e ganhando um salário maior do que o 

que ganham aqui ... isso é um problema porque quando chegam lá à empresa 

                                                           
34

 As entrevistas foram autorizadas pelas organizações e trabalhadores citados, no caso dos trabalhadores 

foi decidido usar pseudônimos em vez de seus nomes originais. 
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não cumpre o que prometeu ou, por exemplo, promete que irá cumprir, mas 

dizem que vão descontar a comida ... ou não haverá trabalho todos os dias, ou 

não desconta nada ... mas o campo está fora da cidade, e não há lojas para 

comprar qualquer coisa ... e você está proibido de entrar com comida ... e só 

há vendas e mercados da própria empresa e os produtos são muito caros, o 

que já é uma estratégia da própria empresa ...(NATASHA HÉRNANDEZ, 

2018) 

 

 

 Assim, muito parecido com o que acontece no caso brasileiro, o capital 

agroindustrial se utiliza das mais diversas estratégias de controle dos trabalhadores 

dentro e fora dos campos agrícolas, estratégias que vão desde a proibição de alimentos 

nos locais de trabalho, descanso (vivência), até imposições no que se refere às 

condições de trabalho e acesso à segurança no trabalho, como ressaltado por Natasha 

Hérnandez (2018), uma das coordenadoras da ONG Voces Mesoamericanas. 

 

E: Se você sofrer um acidente ou se machucar, você tem que pagar por sua 

consulta... algumas empresas estão um pouco melhor, mas geralmente não 

estão tão organizadas por um contrato de trabalho e cobram pela comida ... 

alojamentos... transporte ... eles dizem que o transporte é gratuito, mas não é, 

eles pagam com o seu trabalho ... outra coisa também é que são muitos dias 

de viagem, e que descontam a alimentação dos três dias, 03 refeições diárias, 

são 09 refeições. ... você tem que pagar pela sua comida ... outra coisa ... 

existe um sistema de vigilância no próprio grupo, no que diz respeito à 

conexão e política de migração, por causa da proximidade com a fronteira 

com os Estados Unidos, o México é um filtro para a população centro-

americana que passa para os Estados Unidos, e há uma população de 

Chiapas, que é confundida com populações guatemaltecas, que não são 

mexicanos ... porque as pessoas que trabalham na imigração não estão 

sensibilizadas para perceber que no México há uma grande gama de povos e 

não os deixar seguir ... e outra coisa é que, ao chegarem lá pela primeira vez, 

não conseguem dimensionar a diferença no clima... porque são regiões muito 

quentes, a maioria é desértica e a temperatura pode passar de 50 graus 

Celsius, é uma região muito mais quente, bem diferente da região em que 

vivem... e o corpo fica doente, há desidratação ... ou sofrem de cansaço ... 

dado que eles pensam que poderiam trabalhar e falham, as pessoas aqui estão 

aqui acostumadas a trabalhar nos campos, na milpa ... mas aí o trabalho é 

como um "trabalho em série" sendo um tipo muito diferente de trabalho e o 

corpo não corresponde”, especialmente quando pagam pela produção, dado 
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que eles têm que colher por exemplo, 50 caixas ... e as pessoas quando vão 

pela primeira vez , sofrem muitíssimo e se paga muito pouco...e as pessoas 

não estão acostumadas... outro problema são as condições dos alojamentos, 

poucos empresas os tem em condições aceitáveis e a maioria não... sendo as 

acomodações muito quentes e sujas, geralmente de madeira ou metal (zinco) 

e muito quentes ... um outro problema é que mesmo que desejam instalar um 

ventilador para refrescarem-se, e são impedidos...por conta do gasto de 

energia elétrica com o mesmo... e faz um tremendo calor e além de 

mosquitos, há o problema da comida ... e ... o da água potável que não é 

suficiente...dado que eles não tenham muitas vezes nem água para 

hidratarem-se e muito menos para sua higiene, para lavarem roupa, tomar 

banho, lavar louças ... (NATASHA HÉRNANDEZ, 2018) 

 

 

 Outro ponto importante refere-se ao caráter de plasticidade do trabalho, partindo 

da abordagem estabelecida por Thomaz Junior (2009), levando em conta a constante 

mudança de lavra que marca os deslocamentos desses trabalhadores do estado de 

Chiapas para as mais diversas atividades que vão desde a construção civil no caso dos 

trabalhadores jornaleros, e no caso das mulheres, o destaque vai para o trabalho 

doméstico em casas na cidade de San Cristóbal de Las Casas (Chiapas) (Figura 41). 

 

 

Figura 41- Plasticidade do trabalho em Chiapas (México) 
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Fonte: Pesquisa de Campo (2018). Organização: Fredi dos Santos Bento (2018). 

 

Desta forma, o trabalho jornalero migrante faz parte de uma economia familiar, 

que emprega muitas pessoas ... que ao mesmo tempo é ser agricultor ... ser pedreiro ... 

mas que também produz café, alguns fazem trabalho doméstico, no caso da mulher ... 

comerciante ... então não tem uma identidade apenas enquanto jornaleiro agrícola, pois 

também é um camponês ... indígena ... e essas características estão presentes desde a 

origem desses trabalhadores que ao cultivarem seu próprio alimento, os permitem 

desenvolver uma série de aprendizagem no que diz respeito aos cultivos agrícolas 

(Figura 42). 

 

 

Figura 42- Cultivos agrícolas em Tenejapa (Chiapas) 

Fonte: Pesquisa de Campo (2018). Organização: Fredi dos Santos Bento (2018). 

 

Esta situação não é diferente da apresentada nas montanhas de Guerrero, 

principalmente nos municípios de Tlapa de Comonfort e Cochoapa el Grande, dado o 

desenvolvimento de uma série de atividades agrícolas nos povoados onde residem os 

trabalhadores jornaleros migrantes, com ênfase em para o cultivo de milho, calabaza e 

feijão como mencionado anteriormente (Figuras 43 e 44). 
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Figura 43- Cultivos agrícolas em Chiepetepec (Tlapa de Comonfort-Guerrero) 

Fonte: Pesquisa de Campo (2018). Organização: Fredi dos Santos Bento (2018). 

 

 

Figura 44- Cultivos agrícolas em Cochoapa el Grande (Guerrero) 

Fonte: Pesquisa de Campo (2018). Organização: Fredi dos Santos Bento (2018). 
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 Em relação aos trabalhadores das montanhas de Guerrero, uma dinâmica chama 

a atenção que é a diferenciação das residências de acordo com as diferentes situações 

econômicas apresentadas pela população considerando que boa parte da população do 

estado se encontra em situação de marginalização alta ou muito alta (Quadro 10). 

 

 

Quadro 10- Índice de marginalização de alguns municípios de Guerrero 

Fonte: Rede de Trabalhadores Jornaleros de México (2017). Organização: Fredi dos 

Santos Bento (2018). 

 

Como podemos ver os municípios em que pudemos realizar investigações têm 

indicações de alta marginalização (Tlapa de Comonfort) e muito alta (Cochoapa el 

Grande) e isso é observável quando vemos os diferentes padrões de residência dos 

trabalhadores agrícolas migrantes, nos quais aqueles que não têm êxito em sua 

migração, vivem em casas de adobe (Figura 45), diferente daqueles se deslocam 

principalmente para os Estados Unidos ou pelo território nacional que vivem em casas 

de alvenaria. 
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Figura 45- Diferenças no padrão das casas em Tlapa de Comonfort 

Fonte: Pesquisa de Campo (2018). Organização: Fredi dos Santos Bento (2018). 

 

 Assim, as diferentes situações e realidades observadas nos três estados em que 

pudemos estar presentes compreendem e nos estimulam a uma série de reflexões sobre a 

questão migratória no México, principalmente no que diz respeito aos trabalhadores 

rurais, o que nos estimula e nos encoraja a perceber que entre as semelhanças entre a 

realidade brasileira e mexicana está a superexploração do trabalho e o controle social 

exercido sobre os trabalhadores e dentre as diferenças podemos assinalar as condições 

ainda mais precárias de sobrevivência dos trabalhadores no México tanto nos lugares de 

origem como de destino. 

 Dessa maneira, é que chamamos a atenção para a realidade brasileira neste início 

do século XXI sob a transição tecnológica/técnico-ocupacional no plantio e colheita 

mecanizados, dada a nova configuração que se apresenta para os trabalhadores 

migrantes temporários, em meio a um ambiente de adoecimento, descarte, 

superexploração do trabalho e invisibilização dos mesmos no agrohidronegócio 

canavieiro na Região Administrativa de Presidente Prudente, além da imobilidade que a 

cana-de-açúcar têm imposto a eles em seus locais de origem, imobilização essa 
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totalmente atrelada a longa exposição ao ambiente danoso para sua saúde física e 

psíquica nos canaviais. 

 E nesse sentido é que qualificamos esses trabalhadores e trabalhadoras enquanto 

viúvos e viúvas da cana-de-açúcar neste início do século XXI, dado que mais do que 

privados do trabalho nos canaviais por não haver mais o mesmo (corte manual), esses 

trabalhadores e trabalhadoras, estão na realidade privados de qualquer lavra, ou seja, 

privados de manter o movimento migratório, dadas as consequências de um 

„casamento‟ que lhes significou o adoecimento e seu posterior descarte dos canaviais. 
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CAPÍTULO IV 
 
 
 

OS VIÚVOS DA CANA: INVISIBILIZAÇÃO, DESCARTE 

E ESCRAVIZAÇÃO DO TRABALHADOR MIGRANTE 

SAZONAL NOS CANAVIAIS DA REGIÃO 

ADMINISRATIVA DE PRESIDENTE PRUDENTE (SP)  
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CAPÍTULO IV- OS VIÚVOS DA CANA: INVISIBILIZAÇÃO, DESCARTE E 

ESCRAVIZAÇÃO DO TRABALHADOR MIGRANTE SAZONAL NOS 

CANAVIAIS DA REGIÃO ADMINISRATIVA DE PRESIDENTE PRUDENTE 

(SP)  

 

 

Nesta segunda década do século XXI, ampliam-se os conteúdos regressivos em 

respeito ao trabalho, bem como as vitórias conquistadas a duras penas pela classe 

trabalhadora. Em consideração a esse novo momento, Thomaz Junior (2011) ressalta 

que vivenciamos uma nova polissemia, chamando a atenção para as migrações do 

trabalho para o capital, sob a prerrogativa da qualificação em alguns setores e aí 

pensarmos o momento de transição técnico-ocupacional porque passa o 

agrohidronegócio canavieiro e a desqualificação em outros, o que tem rebatimentos 

importantes com o fechamento de alguns corredores migratórios. 

Para com essa questão o mesmo autor assevera que há uma conciliação de 

interesses dos conglomerados agroquímico-alimentar-financeiros, de modo a incentivar 

a produção para exportação (commoditização)
35

, sendo exemplo máximo disso, o do 

etanol da cana-de-açúcar, produzindo também as migrações do trabalho para o capital, 

dado o reordenamento territorial efetivado. 

Nessa perspectiva, o desenho e o (re) desenho dos corredores migratórios do 

trabalho para o capital, apresentam grande complexidade, tendo em consideração os 

novos fatores e elementos colocados para pensarmos em respeito, nos permitindo 

decifrar as tramas territoriais envolvem o trabalhador migrante nestes primeiros anos do 

século. 

O período atual de transição tecnológica/ técnico-ocupacional do setor permite 

uma melhor visualização, dadas as condições que tal processo ocorre com a urgência 

dos protocolos firmados em torno do fim da realização da queima (despalha) da cana, o 

que nos permite, questionar quais os sentidos da utilização da mão de obra migrante, 

bem como os impactos gerados para a região, enquanto parte das rotas migratórias do 

                                                           
35

 É importante que se mencione que esse processo acabou não se concretizando e o etanol não se tornou 

uma commodity, ao contrário do açúcar que é reconhecido internacionalmente enquanto uma. 



242 
 

trabalho para o capital e quais os motivos que tem levado a Região Administrativa de 

Presidente Prudente a ser uma das rotas de deslocamento desses trabalhadores e 

trabalhadoras. 

Em relação ao redesenho das rotas (trajetórias) migratórias dos trabalhadores e 

trabalhadoras que percorrem o território brasileiro, é importante asseverarmos nossa 

compreensão em respeito aos mesmos enquanto “viúvos da cana”, em alusão a matéria 

do Jornal Folha de São Paulo de 02 de julho 2017, em que se noticiava o fim das rotas 

migratórias tradicionais para o corte manual da cana-de-açúcar em decorrência do 

processo de transição técnico-ocupacional que o setor tem vivenciado neste início de 

século. 

Iniciamos assim essa seção do texto apresentando algumas considerações em 

respeito a matéria produzida pelo Jornal Folha de São Paulo, e que nos possibilita a 

qualificação desses trabalhadores e trabalhadoras enquanto viúvos e viúvas da cana-de-

açúcar. 

Barreto (2018) chama a atenção para o fato de que a modernização do processo 

produtivo no agrohidronegócio canavieiro possui duas fases que se complementam, 

sendo uma delas relacionada ao trabalho vivo e a necessidade de sua substituição pela 

máquina, ao mesmo tempo em que se estabelece o controle sobre os mesmos, visando a 

ampliação de sua produtividade por meio de estratégias como a  da introdução de 

colhedeiras, tratores, caminhões e tecnologia de comunicação de ponta nos canaviais. 

A matéria do Jornal leva em consideração os trabalhadores e trabalhadoras 

descartados pelo agrohidronegócio canavieiro, sob o ímpeto da mecanização do plantio 

e colheita da gramínea e retrata uma série de depoimentos dos mesmos em respeito a 

atual situação vivenciada nos municípios de origem, tendo em consideração a não 

possibilidade de se manterem efetuando o movimento migratório. 

„Seu sonho era ter uma vida melhor. Para isso, deixava sua família por até 

nove meses por ano e viajava mil quilômetros até o “eldorado”. Hoje 34 anos 

depois da primeira viagem, acumula dores no corpo e não consegue mais 

trabalhar. Ainda que conseguisse, não encontraria as vagas de antigamente‟ 

(FOLHA DE SÃO PAULO, 2017). 

O texto do Jornal permite-nos tatear alguns questionamentos já empreendidos ao 

longo deste texto tendo em consideração o ambiente de adoecimento e descarte que 
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configura a lavra nos canaviais do agrohidronegócio canavieiro, principalmente no 

estado de São Paulo, mas sendo interessante se considerar também que: 

„Eles[os trabalhadores] não foram derrotados só pela tecnologia, mas 

perderam espaço também devido a um acordo que restringiu a queima da 

palha da cana, responsável por fumaça, fuligem e gases tóxicos, e obrigou as 

usinas a se mecanizarem cada vez mais (FOLHA DE SÃO PAULO, 2017). 

Em respeito ao adoecimento dos trabalhadores e trabalhadoras a matéria 

coaduna com o que debatemos no capítulo 2 deste texto, dado o expediente regressivo 

que marca o trabalho nos canaviais, à exemplo dos relatos de Helena, Alaor e Samanta
36

 

na Região Administrativa de Presidente Prudente, que são parte de uma realidade não 

exclusiva apenas dessa região como se evidencia na matéria do Jornal: 

„Com mulher e cinco filhos, precisava tentar de novo. Tomava remédio direto 

e nem cirurgia espírita ajudou, disse Moreira, que mora em Berilo-MG e 

cortava em média 16 toneladas de cana. Por dia. Conseguiu trabalhar nas 

safras seguintes, mas, em 2015, começou a perder os movimentos do braço 

direito usado para cortar a cana. É esforço demais, uma hora o corpo não 

aguentaria mesmo. Aqui, cria-se vaca, boi e galinha, chove muito pouco, não 

dá para plantar nada. Tem de tentar fora, e eu conseguia R$ 2.600 com a 

cana. Hoje vivo na Previdência‟ (FOLHA DE SÃO PAULO, 2017). 

„Fui cortador e tive colegas que hoje não têm emprego e ficam barrados na 

Previdência para obter benefício devido às dores. Concedem a eles 90 dias e 

cobram exames que não temos como oferecer pelo SUS, diz. Há ainda o 

desgaste psicológico. Sem emprego, entra em depressão. Não temos a quem 

recorrer para gerar empregos‟ (FOLHA DE SÃO PAULO, 2017). 

Ao analisarmos os depoimentos do trabalhadores no Jornal, é importante 

asseverarmos que a Região Administrativa de Presidente Prudente, costumava ser uma 

das rotas migratórias desses trabalhadores e trabalhadoras advindos de municípios como 

Berilo, Araçuaí e Francisco Badaró-MG, tendo em consideração que pudemos encontrar 

trabalhadores migrantes estabelecidos advindos destes municípios em Tarabaí e 

Narandiba-SP. 

Em consideração aos objetivos dos trabalhadores e trabalhadoras, não podemos 

nos esquecer dos bens de consumo como motos e isso é perceptível, dado que dentre os 
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 É importante relembrarmos que os nomes apresentados, tratam-se de pseudônimos que visam a 

preservação da identidade dos trabalhadores e trabalhadoras entrevistados. 
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3.258 veículos locais em Berilo-MG em 2017, 1.993 eram motocicletas (61%), como 

apresenta o Jornal Folha de São Paulo, em que dos cerca de doze mil habitantes, cerca 

de quatro mil migravam para o interior de São Paulo e que atualmente tentam a sorte em 

outros cultivos como a laranja e o café, além da sobrevivência a partir do Programa 

Bolsa Família. 

De todo modo, a designação desses trabalhadores enquanto viúvos, tem por base 

o significado etimológico da palavra que não apenas designa aqueles a quem o cônjuge 

morreu e não contraiu novo matrimônio, como também desamparo, privação, 

desconsolo e solidão, sensações e sentimentos que estão vivamente presentes na rotina 

daqueles que vivenciaram não somente a desterreação em suas cidades de origem, como 

agora vivenciam também o rompimento de uma trajetória de vida e laboral que 

mantiveram ao longo dos anos, ao se deslocarem pelos mais diferentes corredores 

migratórios para o agrohidronegócio canavieiro e se encontrarem adoecidos: 

„Foram 12 anos de cana, estou arrebentado da coluna. Com dor e sem 

emprego, o melhor foi vir embora. Sofrer por sofrer, melhor sofrer por aqui, 

disse ele, que usa o terreno da cana para promover festas aos finais de 

semana‟ (FOLHA DE SÃO PAULO, 2017). 

Assim, enxergamos nos viúvos da cana, os trabalhadores e trabalhadoras que 

sem a perspectiva de se manterem migrando, passaram agora a ter que conviver com 

duas situações distintas, ou acabam cooptadas pelo discurso da qualificação profissional 

como demonstrado anteriormente, ou acabam por não mais realizarem o movimento 

migratório como aparece na reportagem do Jornal Folha de São Paulo, em que o 

sentimento de desamparo (ligado as perspectivas de sustentação familiar, bem como se 

manter na terra, para aqueles que utilizavam-se da migração enquanto estratégia para 

manter-se na mesma), privação (relacionado ao fechamento dos corredores migratórios 

até então disponíveis e o reordenamento das rotas migratórias, impactando em 

mudanças na trajetória laboral desses trabalhadores e trabalhadoras) e o desconsolo e a 

solidão (tendo em vista o rastro de destruição deixado pelo corte da cana no que diz 

respeito a saúde dos trabalhadores e que toma proporções novas quando pensamos a 

mecanização da cana, dados os agravos que impossibilitam os trabalhadores e 

trabalhadores até mesmo de se empregarem em outras funções dentro e fora dos 

canaviais). 

P: O que você pensa do corte mecanizado? 
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E: Foi pior né...porque diz lá que a máquina corta por oitenta peões...imagina 

esses 80 peões sem serviço, ela tomou a vaga de oitenta trabalhadores do 

eito, fica ruim pra é pra nós, põe a máquina lá e vai mandando embora, onde 

vamos arranjar serviço, bom pra quem controla a máquina, porque sempre 

vai ter serviço...mas pra nós não tem...(SAMUEL,23 anos, 25/05/2016). 

Todavia, em respeito ao discurso da qualificação profissional é preciso que 

entendamos que em oposição ao que foi relatado no Jornal Folha de São Paulo em 2017, 

em que se diz que foram oferecidos cerca de mais de 413 mil cursos aos funcionários 

das usinas do estado de São Paulo desde 2007 e que um mesmo trabalhador possa ter 

feito dois ou três, mas que omite o que discutimos no capítulo 2 em consideração ao 

discurso da empregabilidade que marca a qualificação nos canaviais, pois como 

pudemos acompanhar, esses cursos não são garantia de manutenção nos canaviais, pelo 

oposto, muitos deles apesar de ter realizado mais de cinco cursos, não conseguiu voltar 

a empregar-se no agrohidronegócio canavieiro (Gráfico 41). 

 

Gráfico 41- Qualificação profissional para os trabalhadores migrantes 

entrevistados 

Fonte: Pesquisa de Campo (2016-2018). Organização: Fredi dos Santos Bento. 
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 O Gráfico 41
37

 nos permite perceber o quanto esse discurso é forte para os 

trabalhadores, tendo em consideração que 61% deles não possui cursos de qualificação 

profissional, mas pretendem realizar e 28% possuem, ao mesmo tempo em que, apenas 

11% não demonstraram interesse nos mesmos. 

Então, ao consideramos os viúvos e porque não viúvas da cana, estamos 

chamando atenção para uma configuração real e perversa que acomete os trabalhadores 

e trabalhadoras que ao mesmo tempo em que já não encontram a oportunidade de lavra 

nos canaviais do Polígono do Agrohidronegócio, também sofrem com uma série de 

agravos para com sua saúde, tendo em conta o descarte dos mesmos e a invisibilização 

que nos remete ao último significado dado a palavra “viúvo”, que é o da solidão, pois os 

trabalhadores já não são capazes de enxergar uma „luz no fim do túnel‟, no que diz 

respeito a perspectiva de não apenas manterem-se na terra, quando pensamos os 

trabalhadores migrantes de origem camponesa, como também de sobrevivência  ao 

ampliarmos o enfoque para os que vivem na cidade. 

Ao passo que não podemos deixar de considerar que há um elemento/fator de 

raça-etnia que também deve ser levado em consideração nesses deslocamentos, tendo 

em consideração que boa parte dos trabalhadores que têm realizado o movimento 

migratório para os canaviais do agrohidronegócio, sejam negros ou pardos, o que nos 

leva a uma série de preconceitos e estigmas que carregam esses trabalhadores, ao 

mesmo tempo em que não podemos desatrelar nossa leitura do que assevera Fanon 

(2008, p.26), tendo em consideração que „o negro é um homem negro; isto quer dizer 

que, devido a uma série de aberrações afetivas, ele se estabeleceu no seio de um 

universo de onde será preciso retirá-lo‟. 

Essa consideração é importante, devendo se considerar também o que o mesmo 

autor advoga em respeito as duas dimensões que marcam os trabalhadores negros, sendo 

uma delas para com seus semelhantes e outra para com os brancos, e isso se rebate na 

relação entre os trabalhadores e seus superiores, e a própria condição que obriga ao 

tratamento para com seus semelhantes de forma diferenciada, como na relação entre 

fiscais e cortadores de cana de pele negra. 
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 Os gráficos que apresentarem a denominação: para os trabalhadores migrantes entrevistados, dizem 

respeito aos trabalhadores migrantes entrevistados, como informação na seção I desta dissertação, ao 

apresentarmos quadros referentes as entrevistas realizadas. Desse modo, é importante que se considere 

que os dados foram contabilizados através destas entrevistas e nesse sentido foram construídos esses 

gráficos que apareceram neste quarto capítulo da mesma. 
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Entretanto, para refletirmos em respeito a essas questões é foi crucial que 

estabelecêssemos de que tipo de migrações estamos tratando, realizando assim as 

devidas mediações com a teoria, com o intuito de depreender uma leitura geográfica e 

territorial do trabalho a partir das migrações do trabalho, bem como as sinalizações que 

esse processo de grande complexidade nos apresenta para compreendermos a ampliação 

da precarização e superexploração do trabalho nos canaviais da região. 

 Em relação a esse aspecto, é viável esclarecermos que estamos enxergando os 

viúvos e viúvas da cana enquanto trabalhadores migrantes temporários ou sazonais, 

caracterizadas pelo percurso realizado anualmente pelos mesmos no país pelos mais 

diferentes corredores migratórios, em busca de remuneração, sendo qualificados assim, 

enquanto mão de obra barata a ser acionada pelas mais diferentes frações do capital, 

com destaque para o agroindustrial canavieiro, sem deixar de considerar outros aspectos 

como sua raça/etnia, a cultura que trazem na bagagem, gênero etc. 

 Martins (1988, p.45) afirma que essas migrações se qualificam pela passagem 

de um tempo a outro, pois esses trabalhadores e trabalhadoras podem “ser duas pessoas 

ao mesmo tempo, é sair quando está chegando e voltar quando está indo... é estar em 

dois lugares ao mesmo tempo, e não estar em nenhum”, como já descrevemos no 

capítulo 3, sendo importante retomarmos essa situação do autor enquanto forma de 

expressarmos a situação vivenciada pelos viúvos e viúvas da cana. Desse modo, os 

mesmos vivem uma dupla situação, pois ao mesmo tempo em que se mantém 

relacionadas aos municípios de origem, também estabelecem territorialidades nos de 

destino, o que denota sua dupla personalidade. 

Em contrapartida, também estamos entendendo as migrações do trabalho para o 

capital que têm realizado os viúvos e viúvas da cana nas últimas décadas, enquanto um 

processo descrito por Gaudemar (1977) como mobilidade do trabalho, que aqui 

pontuamos enquanto mobilidade territorial do trabalho. Encimado nesta perspectiva 

compreendemos que os deslocamentos migratórios são parte de um processo de 

circulação das forças de trabalho, que desloca os trabalhadores pelo espaço. 

O processo de mobilidade do trabalho amplifica ainda mais o caráter forçado 

assumido pelas migrações sazonais do trabalho para o capital, pois em nossas 

investigações temos constatado que o trabalhador migrante sazonal, não migra porque 
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quer, havendo toda uma construção relacionada à estrutura social, econômica e política 

que permite que se apreenda o migrar enquanto um processo histórico (SILVA, 2004). 

Sem embargo, apesar de visualizarmos as migrações do trabalho para o capital, 

enquanto migrações forçadas, isso não nos impede de considerarmos a existência de 

outros fatores que acabam por se somar ao caráter perverso assumido nas migrações do 

trabalho, perspectivando aqui, o conhecimento em torno das trajetórias territoriais do 

trabalho travadas por esses trabalhadores. 

Os trabalhadores e trabalhadoras migrantes e que neste início do século, 

assumem a denominação de viúvos e viúvas de uma lavra que já não encontram mais 

emprego, seja na cana ou nas mais diversas funções, dado o expediente de adoecimento 

e descarte que perpassa os canaviais do agrohidronegócio como asseverado 

anteriormente,  vivem o trânsito entre tempos, relações e contradições sociais diferentes, 

e que nos permitem visualizar nas migrações sazonais a materialidade de um processo 

social que leva em conta ainda, questões relacionadas aos próprios sentimentos para 

com as experiências migratórias  e as marcas deixadas, pois o retornar periodicamente 

não garante que se possa efetivar a territorialização perdida no momento da partida 

(IAMAMOTO, 2001; MARTINS, 2002). 

Contudo, estamos lendo as migrações do trabalho para o capital enquanto um 

processo social de grande complexidade, considerando não somente os sentidos e 

significados atuantes em tal processo, mas também pelos fatores que levam os sujeitos a 

migrarem, mesmo que temporariamente, como é o caso cotejado aqui. 

Nesse aspecto chama nossa atenção a realidade vivenciada na Região 

Administrativa de Presidente Prudente, tendo em vista a mesma ser uma das rotas de 

destino das migrações do trabalho para o capital neste início do século XXI e que nos 

leva a questionar quem são os sujeitos que diariamente vendem sua força de trabalho 

nos canaviais paulistas. 

Advindos principalmente dos estados do Nordeste e Norte de Minas Gerais 

(Mapa 10), homens negros, pouco escolarizados (ensino fundamental incompleto) e 

com faixa etária entre 18 e 35 anos, esses trabalhadores compõem parte vital da 

estratégia de territorialização do capital agroindustrial canavieiro, tendo em vista que a 

utilização da força de trabalho migrante nesses tempos de transição técnico-ocupacional 
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como vimos até aqui, tem se ampliado e isso é perceptível quando olhamos para os 

municípios da Região Administrativa, com ênfase para aqueles que possuem e/ou 

possuíam unidades processadoras em estado falimentar. 
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Mapa 10- Origem dos trabalhadores migrantes para os canaviais da Região 

Administrativa de Presidente Prudente (SP) 

Fonte: Pesquisa de Campo (2016-2018). Organização: Fredi dos Santos Bento. 

 No mapa 10, estão projetadas as principais cidades de origem que foram 

pontuadas pelos trabalhadores e trabalhadoras migrantes entrevistas, de modo que é 

possível percebermos que boa parte destes e destas, advém da Região Nordeste e Norte 

do estado de Minas Gerais, sendo importante frisar que sua trajetória laboral muitas 

vezes perpassa outra Região Administrativa Paulista, com grande presença migrante, 

que é a de Ribeirão Preto-SP, como também podemos perceber no Mapa 11, que traça 

algumas das rotas migratórias dos trabalhadores entrevistados e que tinham como 

origem o município de Montezuma-MG. 
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Mapa 11- Rotas migratórias de trabalhadores com origem em Montezuma-MG 

Fonte: Pesquisa de Campo (2016-2018). Organização: Fredi dos Santos Bento. 
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Ademais, em consideração a faixa etária desses trabalhadores é preciso que 

consideremos que dentre os trabalhadores que entrevistamos, a maior parte deles faz 

parte justamente da faixa etária divulgada no Jornal Folha de São Paulo,  entre 30 e 36 

anos, pois 38,89% dos trabalhadores que entrevistamos encontrava-se nesta faixa etária, 

nos permitindo a compreensão dos mesmos enquanto viúvos e viúvas da cana-de-açúcar 

dado o espectro de adoecimento que ronda os mesmos, e que pudemos acompanhar em 

seus relatos orais (Gráfico 42). 

 

Gráfico 42-Faixa etária dos trabalhadores migrantes entrevistados  na Região 

Administrativa de Presidente Prudente 

Fonte: Pesquisa de Campo (2016-2018). Organização: Fredi dos Santos Bento. 

 Em contrapartida, outra face que marcam os viúvos e viúvas da cana-de-açúcar 

neste início do século, diz respeito à ampliação da precarização e superexploração do 

trabalho nos canaviais em que ainda há a existência do corte manual, como pudemos 

registrar ao longo da pesquisa, ao acompanharmos trabalhadores em condições análogas 

a de escravos, tendo em consideração que o fechamento dos corredores migratórios têm 

obrigado esses trabalhadores a submeterem se a uma série de condições semelhantes 
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aquelas existentes há duas, três, quatro décadas atrás, vivendo assim em alojamentos 

insalubres, sem direitos trabalhistas, em condições de quase escravidão, além de ser 

forçados a uma super. jornada de trabalho, dado que tenham que cortar cada vez mais e 

mais toneladas de cana como exposto neste texto. 

Dessa maneira, nos ocuparam os recentes casos ocorridos nos municípios de 

Flórida Paulista-SP e Martinópolis-SP cuja presença desses trabalhadores tem sido 

acentuada neste início de século, inclusive em condições de escravidão ou análogas a de 

escravo, dado que o Oeste Paulista faça parte de uma das áreas de maior número de 

resgate de trabalhadores de acordo com o Observatório Digital do Trabalho Escravo 

(Figura 46), e que nos permite continuarmos a tentar buscar entendimentos em respeito 

as trajetórias laborais desses trabalhadores, bem como de que forma o capital exerce o 

controle social sobre os mesmos dentro e fora dos canaviais, seja através do gato 

(agenciador), seja através de si próprios, dado o controle e vigilância que fazem a si 

mesmos. 
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Figura 46- Principais áreas de resgate de trabalhadores em condição de escravidão 

no país 

Fonte: Observatório Digital do Trabalho Escravo. Organização: Fredi dos Santos Bento. 

 A Figura 46, nos permite perceber que além das regiões de origem dos 

trabalhadores como são o caso dos estados do Pará, Maranhão, Piauí, Bahia, Paraíba, 

Alagoas etc., regiões relacionados ao agrohidronegócio também são fortemente 

marcadas pelo trabalho análogo ao de escravo, inclusive a Região Administrativa de 

Presidente Prudente. 

Em Flórida Paulista-SP chamou a atenção a participação do STR (Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais) do município, pois foi a ele que os trabalhadores recorreram ao 

perceberem que foram enganados pela usina Cia. Flórida em 2016, que trouxe através 

de agenciadores (gatos) um contingente de 400 trabalhadores (algo em torno de 8-10 

turmas de trabalhadores) advindos do Piauí, Alagoas e Maranhão, estados esses que 

fazem parte dos principais corredores migratórios do país (Figura 47) para trabalhar nos 

canaviais da região. 
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Figura 47- Principais corredores migratórios do Brasil de acordo com o 

Observátório Digital do Trabalho Escravo 

Fonte: Observatório Digital do Trabalho Escravo. Organização: Fredi dos Santos Bento. 

Esses trabalhadores vivenciaram um verdadeiro inferno, a começar pelo fato de 

terem sido blindados em alojamentos escondidos não apenas no município de Flórida 

Paulista-SP, como também no distrito pertencente ao mesmo, Indaiá do Aguapeí, sendo 

controlados por agenciadores que além de intimidarem os trabalhadores, ainda tinham 

que dividir alojamentos insalubres, escuros, sem água potável e sem acesso a 

alimentação, sujeitos a uma série de doenças, bem como a total pauperização, dadas as 

condições que pudemos constatar em fevereiro de 2016. 
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Havia assim, alojamentos com até 53 trabalhadores, sendo estes utilizados 

enquanto estratégia da usina após ter dispensado cerca de 500 trabalhadores regionais, 

dispensados através de telefonemas, e posteriormente tendo contratado os trabalhadores 

migrantes, que foram agenciados inclusive por figuras conhecidas do município. Na 

realidade o golpe aplicado nos trabalhadores regionais e migrantes começou bem antes 

de sua contratação, dado que anteriormente os trabalhadores agenciados atuavam em 

outra unidade no estado de Goiás e não tiveram problemas trabalhistas e nem com o 

pagamento (FOLHA REGIONAL, 2016). 

Porém, é desse modo que figura a estratégia do capital agroindustrial canavieiro 

pois para exercer o controle sobre os trabalhadores e trabalhadoras, primeiro vem as 

promessas de emprego, bons salários e em dia, que depois se travestem em 

precarização, blindagem, contratação sem anuência das leis trabalhistas e invisibilização 

em alojamentos (Figuras 48,49, 50 e 51, 52 e 53), bem como por sua superexploração 

nos canaviais. 

     

Figura 48-Alojamento em condições precárias em Indaiá do Aguapeí  

Fonte: Pesquisa de Campo (2016-2018). Organização: Fredi dos Santos Bento. 
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Figura 49- Banheiro de alojamento em Indaiá do Aguapeí 

Fonte: Pesquisa de Campo (2016-2018). Organização: Fredi dos Santos Bento. 

 

Figura 50- Entrada de um dos alojamentos 

Fonte: Pesquisa de Campo (2016-2018). Organização: Fredi dos Santos Bento 
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Figura 51- Trabalhadores nas proximidades da usina reivindicando seus direitos 

Fonte: Pesquisa de Campo (2016-2018). Organização: Fredi dos Santos Bento. 

 

Figura 52-Movimento grevista conduzido por trabalhadores migrantes em Flórida 

Paulista-SP 

Fonte: Pesquisa de Campo (2016-2018). Organização: Fredi dos Santos Bento. 
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Figura 53-Reivindicações realizadas por trabalhadores migrantes em Flórida 

Paulista-SP 

Fonte: Pesquisa de Campo (2016-2018). Organização: Fredi dos Santos Bento. 

Essas questões nos permitem continuar a querer entender o atual processo que 

permeia a vinda desses trabalhadores, que neste início de século ao não mais 

encontrarem a oportunidade de trabalho nos canaviais paulistas, acabam ou mudando de 

rota ou se submetendo a uma série de atividades disponíveis nas regiões de destino, 

como é o caso verificado na Região Administrativa de Presidente Prudente (SP), em que 

se por um lado, alguns trabalhadores migrantes se qualificaram e passaram a exercer 

outras funções  no setor canavieiro, por outro muitos ou tiveram que retornar para a 

terra natal ou estão empregados em funções extremamente precárias,  trabalhando 

enquanto avulsos em fazendas com lavouras de cana, ou na diária colhendo batata-doce, 

entre outros gêneros (Gráfico 43). 
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Gráfico 43- Funções desempenhadas pelos trabalhadores migrantes entrevistados 

Fonte: Pesquisa de Campo (2016-2018). Organização: Fredi dos Santos Bento. 

 O Gráfico 43 evidencia outra face do processo de transição do corte manual para 

o mecanizado que advém do desemprego com 33% dos trabalhadores entrevistados, 

encontrados nesta situação,  dado que se o adoecimento e o descarte de trabalhadores 

são duas das faces do atual período vivenciado pelo setor canavieiro, o desemprego é 

um aspecto que está enraizado em todos os outros, tendo em vista atingir não apenas os 

trabalhadores regionais, mas também os trabalhadores migrantes que apesar da 

constante mudança de lavra a que se submetem, já não conseguem mais empregar-se 

nos canaviais paulistas, exceto em condições como as descritas em Flórida Paulista, em 

condição análoga a escrava, fazendo parte assim do outro lado do discurso 

modernizador presente na mecanização, pois como ressaltado anteriormente, ao mesmo 

tempo em que se investe em máquinas e equipamentos de última geração, também se 

precariza em monta jamais vista, a força de trabalho na colheita manual sobrante 

(Gráfico 44). 
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Gráfico 44- Diminuição dos empregos formais-Flórida Paulista (2012-2016) 

Fonte: Observatório Digital do Trabalho Escravo. Organização: Fredi dos Santos Bento. 

Com o processo de transição tecnológica/técnico-ocupacional os trabalhadores 

tem vivenciado uma situação até então não conhecida, como a divulgada pelo Jornal 

Folha de São Paulo de 02 de julho de 2017, intitulada “os órfãos da cana”, que diz 

respeito ao fato de a mecanização da cana ter travado os corredores migratórios com 

destino ao estado de São Paulo, e que continua a nos estimular nas seguintes 

compreensões: quais os impactos da mecanização da colheita da cana para os 

trabalhadores migrantes? De que forma o capital agroindustrial canavieiro tem exercido 

o controle social para com os mesmos? Quais os rebatimentos da transição tecnológica 

para os municípios de origem dos trabalhadores migrantes? Questões essas que não 

discutiremos neste texto, mas que nos estimulam na compreensão da situação dos 

viúvos e viúvas da cana nos canaviais da Região Administrativa de Presidente Prudente. 

Dessa forma, é interessante frisar que dentre os principais motivos que marcam a 

continuação das migrações pelos viúvos e viúvas da cana-de-açúcar estão relacionadas a 

melhores oportunidades de trabalho, melhoria de vida e de remuneração e 

consequentemente o desemprego (Gráfico 45). 
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Gráfico 45- Principais justificativas para a realização do processo migratório 

Fonte: Pesquisa de Campo (2016-2018). Organização: Fredi dos Santos Bento 

P: Quais seus objetivos ao migrar? 

E: Eu estava desempregado lá também e todo mundo falando, 

falando...porque tipo assim você vai ganhando dinheiro aqui [local de 

destino], só que fica um pouco...lá o dinheiro só vai...e quando acabar o 

dinheiro, como é que vou sobreviver, porque tenho mãe e irmã...então eu 

tenho que cair no mundo...(SAMUEL,23 anos, 20/05/2016). 

 Então, apesar do período marcado pelo descarte e adoecimento dos trabalhadores 

e trabalhadoras no agrohidronegócio canavieiro, mantém-se a perspectiva de se aferir 

melhores oportunidades de trabalho e da „mudança de vida‟, tendo em consideração as 

parcas oportunidades em seus municípios de origem, onde em sua grande parte, são 

camponeses, cultivando gêneros de subsistência como arroz, feijão, milho, mandioca, 

dentre outros e que nos permitem reafirmar as considerações oferecidas por Woortmann 

(1990) em respeito aos trabalhadores migrantes temporários ou sazonais(Gráfico 46). 

P:Você poderia me falar um pouco de sua terra natal? 

E: Lá onde a gente mora, tem um monte de plantação...é um povoado, os 

mais velhos só vivem da plantação mesmo...fazem roça, plantam um milho, 

um feijão...às vezes têm uns que planta cana, mas lá é diferente, lá é engenho, 
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tem gente que faz cachaça lá...tem uns que vão pra roça, come ali, 

vende...(SAMUEL,23 anos, 20/05/2016). 

 

Gráfico 46- Gêneros cultivados pelos trabalhadores migrantes entrevistados em 

seus locais de origem 

Fonte: Pesquisa de Campo (2016-2018). Organização: Fredi dos Santos Bento. 

 O Gráfico 46 permite-nos perceber que o feijão e o milho são os gêneros 

cultivados mais lembrados pelos trabalhadores durante seus depoimentos, tendo em 

consideração a realização do movimento migratório nos períodos de seca e entressafra 

de suas próprias colheitas, ao mesmo tempo em que é preciso se considerar que boa 

parte desses trabalhadores não possuem sequer o ensino fundamental completo (Gráfico 

47) e que nos leva a questionar mais uma vez o discurso da qualificação profissional, 

tendo em consideração que o problema dos viúvos e viúvas da cana, esteja para além da 

simples oportunidade de realização de um curso, quando na realidade, os mesmos nem 

se quer tiveram a oportunidade de ir a escola regular. 
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Gráfico 47-Escolaridade dos trabalhadores migrantes entrevistados 

Fonte: Pesquisa de Campo (2016-2018). Organização: Fredi dos Santos Bento 

 O Gráfico 47 nos permite a compreensão de que apesar de 45% dos 

trabalhadores entrevistados possuírem ensino médio completo, cerca de 44% não 

possuíam se quer o ensino fundamental completo na data da entrevista, de modo que 

dificilmente conseguiriam realizar um curso de qualificação profissional daqueles 

propalados pelo capital agroindustrial canavieiro na Região Administrativa de 

Presidente Prudente, ou pelos sindicatos dos trabalhadores rurais da região. 

Em respeito aos sindicatos, é importante pontuarmos a atuação dos mesmos para 

com os trabalhadores migrantes, dado que ao mesmo tempo em que a presença dos 

trabalhadores migrantes seja enxergada enquanto negativa por uma série de fatores 

pelos sindicatos, a citar pela concorrência com o trabalhador regional, além da parca 

participação dos mesmos no que tange as contribuições sindicais, nos estimularam a 

buscar encadeamentos que envolvam os sindicatos e os trabalhadores migrantes. 

Na região merece destaque a existência dos STR‟s (Sindicato dos Trabalhadores 

Rurais) filiados a FETAESP (Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de 

São Paulo) e dos SER‟s (Sindicato dos Empregados Rurais) filiados a FERAESP 

(Federação dos Empregados Rurais do Estado de São Paulo) (Quadros 11, 12,13 e 14) 
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(Mapas 12 e 13), sendo viável entendermos que adjunto as disputas territoriais 

empreendidas pelo capital agroindustrial canavieiro pelos recursos hídricos, terras 

férteis e mão-de-obra disponível qualificada ou não, também merece destaque as 

disputas territoriais promovidas pelos sindicatos. 

Tal disputa é acirrada, tendo em consideração as diferentes federações e centrais 

sindicais envolvidas no processo, e quem acaba por sair perdendo nesta disputa, são os 

trabalhadores que muitas vezes são forçados a se filiarem em sindicatos em que não se 

sintam devidamente representados como foi o caso constatado em Junqueirópolis-SP, 

dada a passagem dos trabalhadores do setor motomecanizado, anteriormente filiados ao 

sindicato dos transportes, para o sindicato dos trabalhadores rurais. 

Quadro 11- Abrangência dos sindicatos dos trabalhadores rurais da Região 

Administrativa de Presidente Prudente (SP) 

Fonte: Pesquisa de Campo (2017); Adaptado de Ferreira (2017). Organização: Fredi dos 

Santos Bento. 

Sindicatos Municípios que compõem a base dos STRs

STR Presidente Prudente

Presidente Prudente,Álvares Machado, Alfredo Marcondes, 

Santo Expedito, Pirapozinho, Narandiba, Estrela do Norte, 

Sandolvalina e Tarabai

STR Mirante do ParanapanemaMirante do Paranapanema

STR Santo Anastácio Santo Anastácio, Ribeirão dos Índios e Piquerobi

STR Dracena

Dracena, Ouro Verde, Panorama, Paulicéia, Santa Mercedes, 

São João do Pau'd Alho e Nova Guataporanga

STR Presidente Venceslau Presidente Venceslau e Marabá Paulista

STR de Adamantina Adamantina, Mariápolis, Lucélia, Praçinha e Inúbia Paulista

STR de Teodoro Sampaio Teodoro Sampaio

STR Flórida Paulista Flórida Paulista

STR Regente Feijó Regente Feijó, Anhumas, Taciba, Indiana, Martinópolis e Caiabu

STR Presidente Epitácio Presidente Epitácio e Caiuá

STR Junquerópolis Junqueirópolis

STR Rancharia Rancharia, Iepê, Nantes e João Ramalho

STR Tupi Paulista (não se obtiveram dados)

STR Presidente Bernardes Presidente Bernardes, Emilianópolis*

STR Euclides da Cunha Euclides da Cunha
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Quadro 12- Centrais sindicais relacionadas aos STR’s da Região Administrativa 

de Presidente Prudente 

Fonte: Pesquisa de Campo (2017); Adaptado de Ferreira (2017). Organização: Fredi dos 

Santos Bento. 

 

Quadro 13- Federações e confederações STR’s Região Administrativa de 

Presidente Prudente (SP) 

Sindicatos Central Sindical

STR Presidente Prudente Força Sindical

STR Mirante do Paranapanema CTB

STR Santo Anastácio CTB

STR Dracena Não possui alinhamento

STR Presidente Venceslau CUT

STR de Adamantina CSB

STR de Teodoro Sampaio Força Sindical

STR Flórida Paulista CSB

STR Regente Feijó CTB

STR Presidente Epitácio CTB

STR Junqueirópolis CSB

STR Rancharia UGT

STR Tupi Paulista (não se obtiveram dados)

STR Presidente Bernardes (não se obtiveram dados)

STR Euclides da Cunha CSB

Sindicatos Federações Confederações

STR Presidente Prudente FETAESP CONTAG

STR Mirante do Paranapanema FETAESP CONTAG

STR Santo Anastácio FETAESP CONTAG

STR Dracena FETAESP CONTAG

STR Presidente Venceslau FERAESP CONTAG

STR de Adamantina FETAESP CONTAG

STR de Teodoro Sampaio FERAESP CONTAG

STR Flórida Paulista FETRAGRO CONTAG

STR Regente Feijó FETAESP CONTAG

STR Presidente Epitácio FETAESP CONTAG

STR Junqueirópolis FETRAGRO CONTAG

STR Rancharia FERAESP CONTAG

STR Tupi Paulista (não se obtiveram dados) (não se obtiveram dados)

STR Presidente Bernardes (não se obtiveram dados) (não se obtiveram dados)

STR Euclides da Cunha FETAESP/FETRAGRO CONTAG
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Fonte: Pesquisa de Campo (2017); Adaptado de Ferreira (2017). Organização: Fredi dos 

Santos Bento. 

 Essas disputas tem se acirrado neste período de transição técnico-ocupacional 

vivenciado pelo setor na região, dada a diminuição crescente de filiados nos sindicatos a 

última década que amplia todavia, as tensões pelas extensões de base, sendo comum a 

atuação  que aqui enxergamos enquanto territorialização de alguns sindicatos sobre 

outros, isso se faz principalmente, quando consideramos os sindicatos mais combatentes 

contra os menos combatentes. 

 

Quadro 14-Número de trabalhadores filiados aos STR’s e SER’s da Região 

Administrativa de Presidente Prudente nos últimos dez anos 

Fonte: Pesquisa de Campo (2017). Organização: Fredi dos Santos Bento. 

 A diminuição no número de filiados se faz ainda mais presente em tempos de 

mudanças nas leis trabalhistas e perdas de direitos conquistados a duras penas pelos 

trabalhadores e trabalhadoras no passado, enfraquecendo assim os sindicatos, dado que 

se por um lado apenas as unidades processadoras mais tecnificadas permanecerão 

atuando no setor canavieiro, por outro apenas os sindicatos mais combativos e melhor 

estruturados conseguirão resistir a onda de ataques aos direitos dos trabalhadores 

realizada pelo governo em voga. 

Número de trabalhadores filiados aos STRs e Ser da Região adminsitrativa de Presidente Prudente

STRs e SER Ano de 1997 Ano de 2010 Ano de 2017

STR Presidente Prudente 1000 700 400

STR Mirante do Paranapanema 3000 1000 400

STR Santo Anastácio 1000 700 400

STR Dracena 10000 7000 1000

SER de Presidente Venceslau 500 500 250

STR de Adamantina 3000 2000 1200

SER de Teodoro Sampaio 500 1000 380

STR Flórida Paulista 3000 1000 200

STR Regente Feijó 2000 3000 2000

STR Presidente Epitácio 5000 2500 2500

STR Junqueirópolis 427 483 1112

STR Rancharia 5000 8000 7000

STR Euclides da Cunha 1000 300 100
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Mapa 12- Municípios de abrangência de cada STR na Região Administrativa de 

Presidente Prudente  

Fonte: Pesquisa de campo (2017); Adaptado de Ferreira (2017). Organização: Fredi dos 

Santos Bento. 
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Mapa 13- Número de trabalhadores filiados por Central Sindical 

Fonte: Pesquisa de Campo (2016-2018). Adaptado de Ferreira (2017). Organização: 

Fredi dos Santos Bento. 

 

 Os dados apresentados referentes a questão sindical exprimem uma característica 

marcante deste início do século, que diz respeito a própria dimensão da não 

representatividade que os mesmos passam para os trabalhadores e trabalhadoras e que se 

reflete quando se pensa as questões envolvendo os viúvos e viúvas da cana-de-açúcar, 

tendo em consideração que como afirmamos anteriormente, os trabalhadores migrantes  

são vilipendiados pela esfera sindical, sendo vistos mais enquanto um problema para as 

bases sindicais, do que propriamente trabalhadores que podem somar com a causa dos 

mesmos (Gráfico 48). 
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Gráfico 48- Relação entre o sindicato e os trabalhadores migrantes entrevistados 

Fonte: Pesquisa de Campo (2016-2018). Organização: Fredi dos Santos Bento. 

 Essas questões nos permitem empreender uma leitura em respeito ao perfil dos 

viúvos e viúvas da cana na Região Administrativa de Presidente Prudente, tendo em 

consideração o amplo quadro de adoecimento e descarte que caracterizam esses 

trabalhadores e isso se expressa quando se põe em debate a presença de incomodações 

ocupacionais vivenciadas pelos mesmos e que se apresentam enquanto empecilhos não 

apenas para a realização de sua lavra, como também na própria manutenção do 

movimento migratório como expresso anteriormente. 

 Os viúvos e viúvas da cana estão expostos assim a uma série de contradições 

encimadas em sua superexploração nos canaviais, seja através de contratos fraudulentos 

de trabalho, tendo em consideração que ao chegarem nos municípios de destino e não 

conseguirem a oferta de trabalho esperada nos canaviais, esses trabalhadores e 

trabalhadoras se submetem a uma série de lavras sem quaisquer amparos em leis 

trabalhistas, como é o caso dos trabalhadores avulsos, como destacado por 

representações sindicais. 

P: Quais as condições de trabalho desses trabalhadores? 
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E: Ônibus quebrado...era pra eles chegarem sete e meia-oito horas da noite, 

esses caras que era para o Ministério do Trabalho pegar...esses caras 

contratam por três meses, cada três meses num lugar, numa fazenda, aí 

quando dá três meses, eles mudam de lugar, mudam de fazenda, e fazem um 

contrato com a fazenda...não é com o trabalhador [mudança de expressão na 

face]...o trabalhador é avulso, o contrato é com a fazenda...pra terminar o 

serviço da fazenda...e esses são os verdadeiros aliciadores de pessoas. 

E:Ou seja, não tem nada...ônibus irregular, EPI‟s não tem...avulsos eles 

socam lá no fundão...[do ônibus], no meio dos migrantes tinham os avulsos, 

mas também haviam migrantes trabalhando enquanto avulsos 

(INFORMAÇÃO VERBAL, STR de Flórida Paulista, Roseli, 28/06/2017). 

 

Ademais, esses trabalhadores e trabalhadoras acabam por ser parte das 

estatísticas de adoecimento que resultaram em seu posterior descarte pelo 

agrohidronegócio canavieiro, cada vez mais rápido, com trabalhadores sendo 

descartados décadas antes de sequer poderem ter acesso a aposentadoria, ou mesmo 

auxílio doença, dentre outros benefícios. 

P: Há registro de trabalhadores migrantes estabelecidos que recebem auxílio-

doença por conta de adoecimento no trabalho na agroindústria canavieira? 

E:Muito né...têm vários...muitos anos trabalhando, eles tem aquela artrite, 

artrose...coluna, têm muitos né..., aí vai diretamente para o INSS, aí fica um 

tempo encostado, outros veem que não tem condição de voltar a trabalhar, aí 

eles aposentam, agora a mão de obra tem pouca gente...com o avanço do 

maquinário...mas quando era mão de obra...o que tinha de gente 

encostada...era muita gente...coitadas das pessoas que estão sendo cortadas, e 

estão tendo que trabalhar sem aguentar...
38

  (INFORMAÇÃO VERBAL, STR 

Flórida Paulista, Roseli, 28/06/2017). 

Entre as principais incomodações ocupacionais que atingem os viúvos e viúvas 

da cana-de-açúcar podemos citar as lombalgias, dores de cabeça, bursites, tendinites e 

câimbras, além de problemas mais graves como hérnias e hipertensão arterial, e que nos 

permitem considerar o fato de que mais que o descarte desta mão de obra, há mesmo a 

condenação destes a uma vida „cheia de dor e sofrimentos‟, tendo em vista os agravos 

                                                           
38

 Há aqui referência  a um pente fino realizado pela Previdência Social durante o Governo Temer (2016-

2018) que previa o corte de mais da metade dos benefícios por Auxílio –Doença. 
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ocasionados a saúde pelas décadas de trabalho nos canaviais do agrohidronegócio 

(Gráfico 49). 

 

Gráfico 49- Principais doenças e incomodações ocupacionais que afetam os 

trabalhadores migrantes entrevistados 

Fonte: Pesquisa de Campo (2016-2018). Organização: Fredi dos Santos Bento. 

Essas e outras questões nos impelem a construirmos uma leitura geográfica do 

trabalho encimada nas migrações do trabalho para o capital, tendo em vista a urgência 

dos temas, que estamos analisando neste texto, tendo em consideração as consequências 

que têm se desenhado para os viúvos e viúvas da cana, de seu movimento migratório ao 

longo dos últimos anos. 

Em contrapartida, a necessidade da manutenção das migrações diz respeito ao 

que Menezes (2012) qualifica enquanto necessidades de consumo de suas famílias, seja 

através da compra de bens, móveis, terrenos, como até mesmo um projeto mais 

ambicioso que é o de não mais precisarem migrar, ou seja, o projeto de „ficar‟ em seus 

locais de origem. 
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Outro ponto que os torna aptos para o trabalho nos canaviais e a consequente 

superexploração nesses tempos de transição tecnológica do cultivo da gramínea diz 

respeito à socialização desses trabalhadores desde muito jovens no trabalho na terra, 

numa perspectiva defendida por Silva (2011, p.06), dado que esses trabalhadores desde 

pequenos „manuseiam enxadas, enxadões, machados e desempenham tarefas sob o sol 

forte, chuvas etc...ainda que sejam analfabetos ou possuam pouca escolaridade, 

preenchem os requisitos exigidos pelas empresas‟ no corte da cana ou em outras 

atividades. 

 Piñeros-Lizarazo (2018) chama a atenção para os órfãos e herdeiros da cana-de-

açúcar, asseverando que sob o protagonismo dos trabalhadores migrantes mais jovens, 

chamados pelo autor de „herdeiros da cana‟,  são responsáveis pela construção de um 

novo perfil mais voltado para a escolaridade e o ritmo de trabalho colocado pelo corte e 

plantio mecanizados. Em referência a essa afirmação é importante que sinalizemos para 

o fato de que nem todos esses trabalhadores mais jovens e qualificados, serão 

absorvidos pelo setor, fazendo parte do exército de mão-de-obra reserva como temos 

comprovado, dado que muitos encontram-se desempregados ou trabalhando em outras 

lavras como apresentamos neste texto, seja enquanto trabalhadores avulsos, ou enquanto 

diaristas. 

Outra consideração diz respeito a nomenclatura por nós utilizada ao 

enxergarmos esses trabalhadores e trabalhadoras enquanto viúvos e viúvas da cana e 

não apenas enquanto „órfãos‟, pois estamos chamando a atenção para um tipo de lavra 

que tende a desaparecer, ao mesmo tempo em que  difere dos chamados „herdeiros‟ da 

cana, pois o que de fato os viúvos e viúvas da cana têm herdado, são incomodações 

ocupacionais, doenças relacionadas ao corte manual e o seu próprio descarte dos 

canaviais. 

Ao trabalharmos com a ideia de viúvos e viúvas da cana, estamos chamando a 

atenção para aqueles trabalhadores e trabalhadoras que se encontram a margem, dado 

que apesar de muitos ainda resistirem e tentarem migrar, há mesmo não só o 

fechamento dos corredores migratórios, como também o próprio fechamento da 

possibilidade destes não apenas de migrar, como também de desempenhar qualquer 

atividade laboral. 
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E se os trabalhadores migrantes são os viúvos da cana, não podemos deixar de 

considerar que alguns deles também serem numa leitura de Piñeros-Lizarazo (2018), 

herdeiros da mesma, tendo em consideração sua perspectiva de manterem-se migrando e 

isso se reflete na busca pela qualificação profissional que em tempos de reestruturação 

produtiva, acabam atraindo ainda mais a juventude propositadamente. 

Entretanto, a noção de viúvos e viúvas da cana não comporta apenas o trabalho 

manual nos canaviais, como também o mecanizado, tendo em consideração o que temos 

podido apreender, dados os agravos para a saúde física e psíquica desses trabalhadores 

também no corte e plantio mecanizados e que nos permite pensar que os „herdeiros‟ da 

cana, também poderão ser os futuros viúvos da mesma, tendo em vista que o 

adoecimento e o descarte de trabalhadores não atinge apenas as funções manuais, como 

as mecanizadas. 

Assim, ao trabalharmos com a noção de viúvos e viúvas da cana, não estamos 

realizando uma leitura semelhante aquela do Jornal Folha de São Paulo, que pontua 

enquanto „órfãos‟, os trabalhadores que não mais têm acesso ao corte manual, seja por 

ele não mais existir, como pelo próprio adoecimento e descarte sob os quais esses 

trabalhadores se encontram, mas estamos querendo ir além, dado que o ser viúvo, se 

relaciona a impossibilidade desses trabalhadores em continuar a vender sua força de 

trabalho para o agrohidronegócio  nas mais diversas funções, pois como temos 

apreendido embora a grande maioria dos trabalhadores migrantes, migrem para o corte 

da cana, tal realidade tem se metamorfoseado nos últimos anos e funções como a de 

engatador têm comparecido com maior frequência. 

Sob essa perspectiva é que também nos chama a atenção o grau de plasticidade 

que assume a força de trabalho neste início de século, e que é marca fundamental nos 

entendimentos em respeito de uma leitura geográfica e territorial do trabalho que 

estamos nos propondo a realizar, dadas as devidas mediações com a teoria, para o que 

estamos pontuando enquanto trajetórias territoriais do trabalho (TTT), que traremos 

para a dissertação, tendo em consideração que a discussão em respeito às trajetórias 

laborais dos trabalhadores, tendo em vista sua importância na compreensão dos novos 

itinerários do mundo do trabalho, os sentidos subjetivos presentes nas histórias de vida, 

e nos relatos orais apresentados pelos trabalhadores e trabalhadoras, bem como nas 
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interações sociais obtidas no curso de vida dos mesmos e seus contextos histórico-

sociais analisados na compreensão temporal das trajetórias (ROBERTI, 2011). 

Nesse sentido, ao descreverem sua própria história esses trabalhadores e 

trabalhadoras se transformam no que Silva (2011, p.174) qualifica enquanto „ 

narradores e lembradores que sentem saudades‟, produzindo narrativas „não de um 

passado longínquo, mas de um passado-presente, vivido em dois espaços e dois 

mundos. 

 

4.1. Trajetórias territoriais do trabalho no agrohidronegócio canavieiro na Região 

Administrativa de Presidente Prudente (SP) 

 

Ao tatearmos os entendimentos em respeito as trajetórias territoriais do trabalho 

no agrohidronegócio canavieiro, é necessário que consideremos sua compreensão 

encimadas nas trajetórias laborais e de vida dos viúvos e viúvas da cana-de-açúcar neste 

início de século. 

Para tanto, selecionamos cinco entrevistas pelas quais pudemos ter uma 

compreensão das trajetórias desses trabalhadores e trabalhadoras pelo território 

brasileiro e que pudemos acompanhar seja através de entrevistas semiestruturadas e 

relatos orais nos municípios de origem, seja através da utilização dos recursos descritos 

no início deste texto no que diz respeito a netnografia ou etnografia virtual. 

Nessa perspectiva, para a realização desse exercício é preciso que consideremos 

também o debate em torno do conceito de território como prometido no capítulo 1 deste 

texto, dadas as contribuições de uma série de autores que nos ajudam em nossa leitura 

das trajetórias territoriais do trabalho, sendo essa crucial em nosso empreendimento de 

realização não apenas de uma leitura geográfica do trabalho e das migrações do trabalho 

para o capital como também pelo fato de materializarem o atual período vivenciado pelo 

agrohidronegócio canavieiro no Brasil e que rebate no aparecimento dos viúvos e viúvas 

da cana-de-açúcar neste início do século XXI. 

Em respeito as trajetórias dos trabalhadores e trabalhadoras, Bueno; Silva (2012) 

chamam a atenção para os movimentos de idas e vindas que evidenciam a 
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complementaridade entre os espaços rurais e urbanos, bem como ao fato de que suas 

trajetórias sejam marcadas pela transitoriedade, devendo se levar em consideração que 

as práticas envolvidas nas mais distintas jornadas desempenhadas por esses, são 

reincorporadas no agrohidronegócio canavieiro. 

Nesse ínterim, as autoras realizam uma leitura que permite a compreensão da 

trajetória laboral das mulheres trabalhadoras desde o trabalho familiar e como este é 

reaproveitado para a realização do corte da cana-de-açúcar, permitindo assim a 

construção de uma narrativa que estabeleça contato direto com a memória das 

trabalhadoras entrevistadas. 

Essas considerações são importantes, dado que um dos grandes desafios na 

construção/compreensão das trajetórias territoriais do trabalho diz respeito a própria 

tentativa de exercitar a memória dos trabalhadores e trabalhadoras entrevistados. 

Em respeito a memória, Vargas-Evaristo (2012, p.164) enfatiza que ao se 

ascender a memória e a experiência de vida cada pessoa, nos permite compreender que 

cada indivíduo toma contato com  o tipo de realidade no qual encontra-se imerso, de 

forma que essas experiências ficam impressas em sua memória, dado que através das 

narrativas dos sujeitos é que podemos analisar o passado, o presente e também o futuro, 

mas não apenas de um sujeito, mas de um grupo social. 

Pollak (1989,p.14) ao enfatizar a memória, destaca o silêncio e o esquecimento, 

bem como o não dito enquanto parte da análise das narrativas dos depoimentos dos 

sujeitos, tendo em consideração  as „memórias subterrâneas‟ dos sujeitos , enquanto 

opostas ao que o autor pontua enquanto uma memória oficial, e é nesse sentido que 

queremos compreender as trajetórias territoriais do trabalho desses trabalhadores e 

trabalhadoras, podendo captar também no „não dito‟ e no „indizível‟, sinais que nos 

permitam a compreensão do real estado de coisas que se interpõem para esses sujeitos. 

Assim, a memória individual é resultado da „gestão de um equilíbrio precário, de um 

sem-número de contradições e tensões‟. 

Pollak (1992) ao tratar dos elementos constituintes da memória, chama a atenção 

para os acontecimentos „vividos pessoalmente‟, bem como os acontecimentos „vividos 

por tabela‟, que de acordo com o autor, seriam aqueles vivenciados em grupo, ou seja, 

pelo coletivo de pessoas que o sujeito depoente julga pertencer. 
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Outro ponto estocado pelo autor e que é importante em nossa análise das 

trajetórias territoriais do trabalho a partir dos relatos orais colhidos com os viúvos e 

viúvas da cana-de-açúcar, diz respeito a existência dos chamados „lugares de memória‟, 

que estariam de acordo com esse autor, ligados a um acontecimento, lembrança, que 

pode não estar atrelada a um tempo cronológico como enfatizado anteriormente, sendo 

tal leitura importante quando questionamos aos trabalhadores o que lhes vem em mente 

ao pensar em seus locais de origem. 

Ademais, ao investirmos no entendimento das trajetórias territoriais do trabalho, 

é importante que reconheçamos o papel que a memória se interpõem para com a 

construção das mesmas, tendo em consideração que a memória é um fenômeno 

construído social e individualmente, sendo importante asseverar em nossa compreensão 

a dimensão da identidade e (des)identidade dos trabalhadores e trabalhadoras com sua 

própria trajetória vivenciada e por isso a necessidade de se investir na história oral, 

enquanto uma „ história do tempo presente‟ 

Bourdieu (1996) ao tratar da história de vida, pressupõe que a vida é uma 

história, sendo também o conjunto dos acontecimentos de uma existência individual, 

alertando para o fato de que a narrativa dos fatos pelos trabalhadores e trabalhadoras, 

não se sucedem cronologicamente, ou seja, não obedecem a uma sequência ordenada de 

acontecimentos, ou melhor, uma leitura das trajetórias enquanto posições 

sucessivamente ocupadas por um sujeito em um espaço, noção essa que deixa a desejar, 

quando se pensa numa leitura territorial das trajetórias laborais e de vida dos 

trabalhadores. 

Dubar (1998) chama a atenção para a discussão em respeito as trajetórias sociais 

objetivas e subjetivas, considerando que as primeiras resultam das posições sociais 

ocupadas por um indivíduo e as subjetivas dizem respeito as possibilidades alçadas 

através da entrevista biográfica, possibilitando a compreensão dos percursos 

biográficos, sendo que para a compreensão das trajetórias laborais em si, é preciso a 

análise de ambas, permitindo a análise não apenas da trajetória laboral, como também 

da trajetória de vida desses trabalhadores e trabalhadoras,  que pode ser lida a partir das 

trajetórias laborais dos mesmos, sendo a segunda parte da primeira.  

Roberti (2011) entende as trajetórias laborais enquanto as posições sucessivas 

que as pessoas vão desempenhando em seu trabalho ao longo da vida, no que 
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traduzimos para as diferentes lavras que os trabalhadores desempenham, embora a 

autora considere ainda que “a trajetória laboral permite analisar a interação entre o 

aspecto objetivo e as concepções subjetivas do trabalho”, p.43, nos permitindo fazer um 

chamamento para as diferentes experiências laborais que os trabalhadores e 

trabalhadoras migrantes vivenciam ao longo de sua vida, nos permitindo 

compreendermos as diferentes estratégias desenvolvidas pelos mesmos, apesar do fato 

de estarem subordinadas as estratégias promovidas pelas mais distintas frações do 

capital, com ênfase para o agroindustrial canavieiro.   

A autora supracitada trabalha com a ideia de curso de vida, sendo a trajetória 

uma das ferramentas metodológicas em sua noção, além da transição e do timing point, 

advogando que os estudos relacionados às trajetórias têm suas raízes relacionadas ao 

Enfoque Biográfico, dado que as trajetórias centram sua atenção na interpretação dos 

fenômenos sociais ao longo do tempo, com ênfase para a multiplicidade de escalas 

sociais presentes nas biografias. 

 As trajetórias de vida seriam parte de contextos histórico-sociais que 

condicionariam seu desenvolvimento e abarcariam uma serie de questões desde o 

trabalho (trajetória laboral), escolaridade, vida reprodutiva, migração, mobilidade 

social, de modo que não nos prendamos apenas as distintas/diferentes posições 

ocupadas pelos sujeitos em sua história (ROBERTI, 2011). 

 Em consideração as trajetórias laborais, a mesma autora considera que essas têm 

papel preponderante para a experiência vivida, dado que através das experiências 

laborais se constitua uma forma de acesso a subjetividade, valores, estratégias, pontos 

de vista e processos sociais que marcam uma vida individual, se referindo assim a 

interação entre indivíduos e sociedade, que permite a relação entre tempo biográfico e 

tempo histórico-social (ROBERTI, 2011). 

 Eugenia de La O (2001) ao referenciar as trajetórias laborais assevera que as 

mesmas não podem ser compreendidas sem considerar o contexto econômico local, a 

dinâmica dos mercados de trabalho e as condições laborais e institucionais que regulam 

o acesso ao emprego. 

 As considerações realizadas em respeito as trajetórias de vida e laboral até o 

presente momento neste texto, têm significado para a análise que pretendemos realizar 
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em respeito as trajetórias territoriais do trabalho, devendo se considerar que as 

trajetórias não são resultados de uma série de posições ocupadas pelo mesmo agente 

social, pois mesmo que decidam pelo movimento migratório. 

  É preciso que se leve em consideração os „condicionantes externos‟, ou seja, as 

„estruturas onde as práticas são tecidas por homens e mulheres de diferentes classes 

sociais‟, não sendo as migrações „meros deslocamentos demográficos num determinado 

espaço social‟... tendo em consideração que „ enquanto uns partem, outros ficam e os 

chamados pontos de origem e destino são constituídos por redes, que envolvem vários 

sujeitos‟ (SILVA; MELO, 2009, p.135). 

 Nessa perspectiva, ao empreendermos uma análise referenciada no que estamos 

chamando de trajetórias territoriais do trabalho, estamos considerando a apropriação 

territorial realizada na mobilidade, bem como a comunicação entre espaços e sujeitos, 

como enfatizado por Silva; Melo (2009). 

 Para tal construção, temos que considerar a priori aquilo que é narrado por 

aqueles que reconstroem sua trajetória a partir de sua memória, sendo importante 

asseverar que  „a experiência que passa de pessoa é a fonte que recorrem todos os 

narradores‟, tendo em consideração que „quem viaja tem muito para contar‟ como 

assevera Benjamim (1985, p.198) ao tecer considerações sobre a obra de Nikolai 

Leskov. 

 Em contrapartida, para podermos empreender a leitura em respeito as trajetórias 

territoriais do trabalho, é preciso que levemos em consideração o que estávamos 

levando em consideração enquanto trabalho, migrações do trabalho e trajetórias, bem 

como é preciso que estabeleçamos o que estamos entendendo enquanto território, de 

modo a poder avançarmos nesta leitura. 

 A necessidade de compreensão do conceito de território têm sentido, ao 

retomarmos os expostos de Silva; Melo (2009), que levam em consideração a 

apropriação territorial realizada na mobilidade. Todavia, para empreendermos tal 

análise é necessário que saibamos o que estamos entendendo enquanto conceito, que diz 

respeito a „nossa percepção, buscando esclarecer a natureza das relações existentes entre 

os fenômenos (coisas), rompendo com a singularidade com que capitaneamos nossos 

sentidos, levando para o plano da totalidade‟, como advoga Moreira (2007, p.106). 



280 
 

 Ao tatearmos o conceito de território, é preciso que consideremos os expostos de 

Saquet (2007;2009) ao ler o território enquanto uma construção social, histórica, 

relacional e que está sempre vinculado a processos de apropriação e dominação do 

espaço, como também das pessoas. Desse modo, o território também significa 

articulações sociais, conflitos, cooperação, sendo produto de tramas que envolvem as 

formas espaciais. 

 Suertegaray (2001) enfatiza que o território diz respeito ao espaço geográfico a 

partir de uma concepção que privilegia as questões envolvendo a política e a dominação 

apropriação, sendo definido por e a partir de relações de poder, e Porto-Gonçalves 

(2006) considera-o enquanto espaço apropriado, espaço feito coisa própria, sendo 

instituído por sujeitos e grupos sociais que se afirmam por meio do mesmo. 

 Raffestin (1993, p.143) ao tratar do território, advoga que o mesmo se forma a 

partir do espaço, sendo o resultado de „uma ação conduzida por um ator sintagmático‟, 

que ao se apropriar de um espaço concreta ou abstratamente, territorializa-o. Em 

contrapartida, numa perspectiva diferente, Haesbaert (2006) adverte que o território 

pode ser entendido enquanto uma relação de apropriação/domínio das sociedades sobre 

o espaço, tendo o mesmo uma dupla dimensão, material e simbólica, dada a própria 

etimologia da palavra território, associada a terror e aterrorizar. 

 Saquet (2007,p.59) chama a atenção para o fato de que o processo de produção 

do território é constituído pelo movimento histórico e por simultaneidades, sendo 

organizado por „agentes humanos, política, jurídica e economicamente, sendo 

interessante também se considerar o processo de territorialização enquanto um 

„movimento historicamente determinado‟, tendo em vista que na mobilidade da força de 

trabalho, os trabalhadores e trabalhadoras migrantes também 

experimentariam/produziriam territorialidades. 

 O mesmo autor assevera que o território também significa identidade, que 

permitiriam a produção de territorialidades, havendo no território temporalidades e 

territorialidades, bem como descontinuidades. Nessa perspectiva, Musset (2015) destaca 

que os fenômenos relacionados a mobilidade e aos deslocamentos longe de serem 

fluídos e homogêneos, são marcados por „tempos e momentos‟, chamando a atenção 

para os „territórios de espera‟. 
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 Entretanto, a partir das considerações apresentadas, estamos lendo os territórios 

não somente por e a partir de relações de poder, como também enquanto „territórios em 

disputa‟, como debatido no capítulo 1 deste texto, tendo em consideração que a reflexão 

em respeito a distintas visões deste conceito, dizem respeito ao enriquecimento da 

análise dos mesmos enquanto parte da simbiose que forma as trajetórias territoriais do 

trabalho, simbiose essa que como destacado anteriormente, diz respeito as trajetórias de 

vida e laboral dos trabalhadores e a apropriação territorial realizada ao longo das 

mesmas. 

 Em meio a esses postulados, é necessário consideramos os expostos por Silva 

(2011); Flores (2006) ao considerar a existência de territórios migratórios, enquanto 

processos sociais em que os sujeitos fazem  a história em condições determinadas, 

território esse em que se constroem redes e se elaboram estratégias. 

 Saquet; Mondardo (2008), propõem que as relações de poder que caracterizam 

os territórios, estão presentes no estar fixo e na mobilidade, dado que os trabalhadores e 

trabalhadoras migrantes efetivam relações nos vários territórios que perpassam, 

construindo assim várias redes locais e extra locais, dado que os trabalhadores 

migrantes produzem territórios e redes, territórios em rede, através da venda de sua 

força de trabalho, comunicação, comercialização. 

 Fazito (2002) assevera que nas migrações, as redes sociais e de solidariedade, 

permitem a leitura que considera que, migrantes e não migrantes estejam unidos em 

uma teia complexa de papeis e relações sociais e que possibilita a compreensão de 

Saquet; Mondardo (2008) em respeito a formação de territórios em rede no processo 

migratório e que têm rebatimento em suas trajetórias. 

 Dessa maneira é que Fazito (2002) e Saquet; Mondardo (2008) consideram que 

as trajetórias espaciais sejam fundamentais na construção das redes migratórias e que de 

acordo com o autor, possibilita a compreensão do processo migratório enquanto 

„movimento e interação‟, e que une territórios de origem e de destino, sendo tal 

unificação possibilitada a partir das redes, que se tornam capazes de imprimir a 

identidade construída entre territórios na mobilidade e que permite a construção de um 

território interativo, conectando territórios através de suas trajetórias territoriais. 
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 É nessa perspectiva que queremos ler as trajetórias territoriais do trabalho, 

considerando não apenas o que expusemos em respeito as trajetórias laborais dos 

trabalhadores e trabalhadoras migrantes, como também a interação entre os territórios 

que eles perpassam, bem como a apropriação territorial realizada pelos mesmos ao 

longo de sua trajetória. 

 Para termos sucesso nessa empreitada, não devemos deixar de considerar o papel 

da memória, como debatido anteriormente, tendo em conta que as trajetórias que 

analisamos neste texto, são parte da externação de memórias dos viúvos e viúvas da 

cana-de-açúcar na Região Administrativa de Presidente Prudente. 

Para a compreensão (realização) do entendimento em respeito as trajetórias 

territoriais do trabalho, estamos considerando não apenas a possibilidade de 

compreendermos questões atinentes a memória e as histórias de vida desses seres 

sociais, como também a temporalidade presente nas diferentes mudanças de lavras, ou 

seja, nos permitindo compreendermos o movimento migratório em sua gênese. 

Assim, ao estocarmos o que estamos compreendendo enquanto trajetórias 

territoriais do trabalho, estamos chamando atenção para a trajetória laboral e de vida 

desses trabalhadores e trabalhadoras, dada sua capacidade se territorializarem em cada 

deslocamento efetivado, ao mesmo tempo em que travam relações que permitem a 

apropriação territorial desses distintos territórios, que unificados pelas redes sociais e de 

solidariedade, fazem parte de um território interativo, formado por diversos pontos que 

caracterizam as trajetórias desses trabalhadores e trabalhadoras (Figura 54). 
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Figura 54-Trajetórias Territoriais do Trabalho 

Fonte: Pesquisa de Campo (2016-2018). Organização: Fredi dos Santos Bento. 

E por isso a necessidade de empreendermos uma análise que verse o movimento 

migratório a partir das trajetórias laborais e de vida dos trabalhadores e a 

territorialização presente neste processo, então chamarmos a atenção para as trajetórias 

territoriais do trabalho e isso comparecerá no exercício que realizaremos a partir da 

apreensão de cinco trajetórias territoriais do trabalho que pudemos analisar(Mapas 14, 

15, 16, 17 e 18) e que não nos exime de considerar a importância da construção 

temporal presente nas mesmas e por isso a possibilidade através da história de vida de 

alguns trabalhadores e trabalhadoras que acompanhamos ao longo da pesquisa, do 

desenvolvimento de uma linha do tempo 
39

que verse não apenas sua vida, como também 

outras questões. 

Essa perspectiva é importante, pois compreendemos a centralidade que o 

trabalho assume na vida das pessoas, tendo em consideração que através das linhas do 

tempo temos podido entender uma série de questões referentes a invisibilidade, o 

                                                           
39

 Em consideração a linha do tempo, asseveramos a construção de uma delas para apenas um dos 

trabalhadores entrevistados. 
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descarte e o adoecimento de trabalhadores, bem como a plasticidade do trabalho que é 

intrínseca aos trabalhadores e trabalhadoras migrantes. 

Nesse sentido, é que ganha destaque a trajetória territorial do trabalho de Luiz
40

, 

enquanto primeira das cinco trajetórias que analisaremos, enquanto capazes de nos 

revelar não apenas as contradições que perpassam os deslocamentos migratórios, como 

também a plasticidade do trabalho contida em cada uma delas. 

Porém, é preciso ressaltarmos mais uma vez que essas trajetórias são resultado 

de constructo realizado pessoal e virtualmente, tendo em consideração estarmos 

acompanhado os últimos deslocamentos desses trabalhadores e trabalhadoras pelo país 

nos últimos anos. 

                                                           
40

 Todos os nomes dos trabalhadores e trabalhadoras presentes nas trajetórias territoriais do trabalho 

analisadas, tratam-se também de pseudônimos com vistas a preservar a identidade dos mesmos. 
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Mapa 14- Trajetória de Luiz 

Fonte: Pesquisa de Campo (2016-2018). Organização: Fredi dos Santos Bento. 
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 Em suas rotas migratórias aparecem os municípios de Água Clara-GO, para 

onde o trabalhador migrou em 2006, bem como Araçatuba-SP em 2007, Valparaíso-SP 

entre 2006 e 2008, seguidas por um hiato em seus deslocamentos, onde o trabalhador 

permaneceu em sua terra natal, que é o município de Montezuma-MG. 

“A trajetória de Luiz, natural de Montezuma-MG, é marcada pelo preconceito 

sofrido nos mais distintos movimentos migratórios realizados, tendo sido uma marca em 

seus depoimentos, podendo se destacar a utilização de expressões como “me 

acostumei”,” se acostumar”, em relação às dificuldades no ato migratório. 

 Seus depoimentos apresentam os estigmas que se constroem para com os 

trabalhadores migrantes, mas também revela a simplicidade e passividade do mesmo em 

lidar com estas situações, o que nos remete as estratégias do capital agroindustrial 

canavieiro em se apropriar desta mão de obra, tendo em vista a gratidão dos mesmos 

pela oportunidade dada, pois são trabalhadores “que não dão problema” (Figura 55). 

E: Você já ficam de olho em você, fica como se fosse à polícia olhando um 

bandido. Alguns pensam né...não é todos não...tem alguns que pensam assim. 

E: Ocorreu alguma coisa, já pensam nos de fora. 

E: Se um matar ou roubar um...nossa senhora...polícia vai parar mineiro aí 

todo dia... 

E: Eu trabalhei em Goiás, no município de Catalão, nós morávamos numa 

cidadezinha, tipo uma vila, menor que Caiabú, eu não conheço Caiabú não. 

Mas era uma vila, tinha só duas avenidas, é uma vila né, vilinha né, nós 

morávamos lá...nós trabalhávamos lá de ajudante de montar barragem, para 

gerar energia, só que tinha gente de tudo quanto é lugar, tinha alagoano, tinha 

mineiro, tinha baiano, tinha de tudo quanto é lugar, acho que tinha umas 

quatrocentas pessoas lá ou trezentas, aí danou a mexer com drogas...e aí 

quase todo dia a polícia parava, paravam de nós, nós todos né...porque uns 

mexiam. Né...uns 20-30 mexiam e os outros tudo eram punidos, punido assim 

né que a polícia parava pedia documentos. 

P: A vergonha né? 

E: Eu mesmo nem bagunçava, eu bagunço, nem mexo com isso e a polícia 

me parou um monte de vezes lá, toda vez parava, pedia documentos, 

revistava e mandava embora de novo, porque é o que eu falo, por causa de 

um,  ai os outros, e eles sabem qual é o de lá...outro dia estava eu e meu 

colega na quadra, íamos jogar bola...ai estava eu e o colega meu, que mora 

perto da cidade, nós íamos jogar na quadra,  aí nós vimos a polícia, já tinha o 

costume deles parar nós direto né. Aí nós encostamos no meio das meninas e 

dos meninos , na quadra de lá, e eles dividiram nós no meio...e o restante 

liberou, eles conheciam...conhecem né...quem é de fora, parece que já é 

registrado né...eu se eu ver uma pessoa que não é da cidade...só de eu ver o 

caminhado de alguém aqui...eu sei que não é daqui. 



287 
 

[...] 

E: Meu colega falou, quando ele trabalhava na cidade de São Paulo, ai o 

ônibus quebrou dos cortadores de cana e ia chegar à cidade, acho que a 

menininha falou assim, olha lá mãe que tanto de gente que vem lá...aí a mãe 

dela falou assim...não é gente não minha filha, é cortador de cana...o colega 

meu falou, e eles estavam todos sujos né...ah mas isso não é gente não...é 

cortador de cana...quer dizer né...(risos)...pra você ver...que reprodução que 

ela fez né...(LUIZ, 31 anos, 21/01/2017.). 

 

 

Figura 55-Estigmas nas trajetórias de vida dos trabalhadores migrantes 

Fonte: Pesquisa de Campo (2016-2018). Organização: Fredi dos Santos Bento. 

 Em consideração a trajetória territorial do trabalho de Luiz é importante 

asseverarmos que ela contrasta com a ideia de empregabilidade no agrohidronegócio 

canavieiro, dado que mesmo sendo portador de um curso de qualificação profissional, o 

trabalhador não tem conseguido manter-se empregado no setor canavieiro, sendo mais 

um dos viúvos e viúvas da cana-de-açúcar. 

Essas afirmações nos dão margem a continuarmos a conhecer outras trajetórias à 

exemplo da trajetória de Richard, que mantém se empregado nos canaviais paulistas, 

tendo também realizado cursos de qualificação profissional. 
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Mapa 15- Trajetória de Richard 

Fonte: Pesquisa de Campo (2016-2018). Organização: Fredi dos Santos Bento. 
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 A trajetória de Richard chama a atenção pelos espaços em sua cronologia, e que 

nos permitem enfatizar o que já debatemos em respeito ao exercício da memória dos 

sujeitos investigados, dado que apesar de tentarmos estabelecer uma cronologia em seus 

relatos, os mesmos não seguem tal linha, havendo buracos e silêncios, que devem ser 

considerados também enquanto partes da materialização de suas trajetórias. 

O primeiro movimento migratório efetivado pelo trabalhador foi realizado com 

apenas 16 anos para Engenheiro Coelho-SP, no ano de 2009, para trabalhar na colheita 

de laranja, tendo trabalhado um ano na colheita e outro no carregamento de caminhões 

de laranja, tendo permanecido quatro anos colhendo laranja, e que nos remete ao que 

Silva (2011) destaca enquanto socialização no trabalho rural, que permite aos 

trabalhadores já chegarem aos canaviais com uma bagagem (experiência) adquirida do 

trabalho rural. 

 A oportunidade de trabalho nos canaviais da Região Administrativa de 

Presidente Prudente  foi oferecida por seu irmão, também migrante, tendo trabalhado no 

corte da cana e atualmente exercendo a função de vigilante patrimonial, devendo-se 

destacar a realização de um curso de qualificação profissional pelo mesmo com fins a 

mudar para a função de tratorista, enquanto seu maior objetivo a época de seu primeiro 

depoimento em 2015. 

Em sua narrativa, tentamos captar os „silêncios‟ e o „indizível‟ enquanto parte da 

construção de sua própria trajetória territorial do trabalho, merecendo destaque um 

trauma adquirido pelo trabalhador na função desempenhada no município de 

Martinópolis-SP na Região Administrativa de Presidente Prudente, tendo em 

consideração o mesmo ter trabalhado enquanto guarda (vigia noturno). 

Em consideração a esta função o trabalhador relata as dificuldades em se adaptar 

aos diferentes turnos, principalmente reclamando do trabalho no período noturno, bem 

como os perigos relacionados à função, e justamente ao narrar seu trabalho enquanto 

vigia no período noturno é que ocorreu um momento de silêncio em sua fala, que meses 

depois ao retomarmos as entrevistas no mesmo alojamento em que o trabalhador se 

encontrava, nos foi revelado à causa, que advinha de um episódio em que este foi alvo 

de um assalto ocorrido em um posto de gasolina da usina, tendo ficado sob a mira de 

um revólver. 
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Tal acontecimento e o desejo da „mudança de vida‟ foram fundamentais para o 

desejo do trabalhador em mudar de função, bem como para a aversão completa ao turno 

noturno demonstrado pelo mesmo, dado que o temário da violência perpasse seus 

depoimentos, tendo em consideração que o trabalhador sempre se recorda de momentos 

de violência vividos em sua terra natal, o município de Montezuma-MG, como também 

em outros municípios pelos quais passou em sua trajetória territorial do trabalho. 

Atualmente o trabalhador encontra-se empregado no município de Ribeirão do 

Sul-SP, tendo realizado curso de qualificação profissional e se tornado tratorista em 

uma usina de cana-de-açúcar, situação que temos acompanhado nos últimos anos, e que 

nos permitem mais uma vez chamar a atenção para as dificuldades de trabalho também 

no plantio e colheita mecanizados, dado que permanecem não apenas as incomodações 

psíquica, mas também as físicas como discutido no capítulo 2 deste texto. 

A próxima trajetória territorial do trabalho que colocamos em debate é a do casal 

Geraldo e Ester, que têm particularidades que as diferem das demais, tendo em 

consideração envolver uma série de relações familiares que devem ser consideradas 

para o estabelecimento do diálogo em respeito as migrações do trabalho para o capital 

neste início do século. 
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Mapa 16- Trajetória de Geraldo e Ester 

Fonte: Pesquisa de Campo (2016-2018). Organização: Fredi dos Santos Bento. 
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 A trajetória de Geraldo e Ester, se destaca inicialmente por tratar-se de um casal, 

bem como envolver toda uma construção que envolve desde a dificuldade de Geraldo 

em migrar sozinho para os canaviais paulistas em 2008, deixando Ester em Bacabal-

MA, bem como pelo fato de ambos terem migrado no ano seguinte já casados para 

Martinópolis-SP, elencando as diferenças entre a migração solitária do homem e a 

migração em família, que culminou inclusive para que ambos se estabelecessem em 

Martinópolis, como nos foi relatado. 

O casal Geraldo e Ester é natural do estado do Maranhão, sendo ele de Bacabal-

MA e ela de Lagoa Grande-MA, sendo atualmente migrantes estabelecidos na acepção 

de Melo (2008). Geraldo foi cortador de cana até o ano de 2012 e atualmente 

desempenha funções não relacionadas ao agrohidronegócio canavieiro e Ester cuida da 

casa. A trajetória do casal  enfatiza as dificuldades existentes no local de origem que 

forçou a migração de ambos. 

 No local de origem ambos trabalhavam em terras arrendadas, tendo que pagar a 

renda da terra. A primeira migração de Geraldo ocorreu em 2007, para Santópolis do 

Aguapeí-SP, tendo retornado aos canaviais paulistas para Vila Escócia em 

Martinópolis-SP em 2008, e em 2009 dessa vez já casado com Ester. 

 O relato do trabalhador é permeado pelas dificuldades e conflitos enfrentados 

nos canaviais paulistas, ficando evidente as estratégias de  controle da mão de obra 

realizada pelo agrohidronegócio canavieiro em sua iniciativa de incitar a competição 

entre os trabalhadores, através de bonificações, que fazem com que os trabalhadores e 

trabalhadoras passem a se vigiar constantemente no eito. 

 A busca pela “mudança de vida” é um tema recorrente em seus depoimentos, 

tendo em vista seus objetivos estejam atrelados ao desejo de ajudar a família, construir a 

casa, devendo-se ressaltar que após a realização de alguns de seus objetivos, em 

determinado momento ele e sua esposa decidiram encerrar os movimentos migratórios e 

se estabelecerem  em Martinópolis-SP, podendo se ressaltar as redes de solidariedade, 

enquanto estratégia para se manterem não apenas efetuando o movimento migratório, 

como também enquanto forma de se manterem distantes de sua terra natal. 

  Seus depoimentos enfatizam também como as estratégias do capital 

agroindustrial canavieiro incidem sobre os trabalhadores, à exemplo da questão da “ 
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carteira branca”, que é critério para seleção dos trabalhadores, dado os que a possuem 

não serem considerados aptos por não estarem ambientados a lavra diária, não sendo os 

mais preteridos pelo capital agroindustrial canavieiro enquanto o “bom cortador”. 

 Entretanto, o preconceito e os estigmas carregados pelos trabalhadores migrantes 

dão o tom da visualização do local de destino para estes trabalhadores, dadas as 

dificuldades enfrentadas para com a população local. Em contrapartida, Ester ao chegar 

à região um ano após seu esposo não enfrentou os mesmos problemas, dado o 

estabelecimento de vínculos com esposas de outros trabalhadores, e que nos remetem ao 

debate empreendido por Silva (2011) em respeito a „apropriação do afeto‟. 

 Ester foi quebradeira de coco babaçu no Maranhão, tendo também trabalhado 

como lavradora em sua terra natal, sendo interessante destacar a diferença de estratégias 

dos trabalhadores casados para com as dos solteiros, tendo em vista a presença da 

mulher ser importante na resistência do trabalhador as dificuldades nos locais de 

destino. 

 Dentre as funções desempenhadas pelo casal, destaca se o trabalho como 

lavrador e o corte da cana para Geraldo, e a atividade de quebradora de coco babaçu 

para Ester, sendo importante também mencionar que Geraldo faz parte do que estamos 

entendendo enquanto viúvos e viúvas da cana-de-açúcar, pois é mais um dos 

trabalhadores que não conseguem mais se empregarem no agrohidronegócio canavieiro, 

tendo em consideração não apenas a transição tecnológica, como também o 

adoecimento do mesmo, que o levou a realizar outras funções, como a de mecânico, 

pelas quais têm sobrevivido. 

 Em respeito aos estigmas e preconceitos presentes na trajetória territorial do 

trabalho de Geraldo e Ester, é que chamamos a atenção para a trajetória de Roberto , na 

qual essa temática aparece com mais força, tendo em consideração o que trabalhador 

têm enfrentando em sua vida ao migrar para o agrohidronegócio canavieiro no país. 
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Mapa 17- Trajetória de Roberto 

Fonte: Pesquisa de Campo (2016-2018). Organização: Fredi dos Santos Bento. 
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 A trajetória de Roberto é marcada pelo trabalho no agrohidronegócio canavieiro 

nos municípios de Valparaíso-SP entre 2006 e 2008, bem como Catalão-GO em 2012, 

novamente para Valparaíso-SP em 2013, para Martinópolis-SP entre 2014 e 2016 e 

atualmente encontra-se desempregado. 

Vale lembrar que essas oportunidades foram conseguidas a partir do que temos 

debatido enquanto um dos eixos norteadores das trajetórias territoriais do trabalho, que 

diz respeito as redes de solidariedade entre os trabalhadores e trabalhadoras, tendo em 

conta que a oportunidade lhe foi oferecida por um amigo. 

 Em contrapartida, seu relato chama atenção para as funções advindas do 

processo de mecanização do corte e plantio da cana, tendo em consideração que o corte 

mecanizado não significa o fim da superexploração e degradação do trabalho nos 

canaviais, dado o mesmo reclamar de dores no ouvido etc., bem como ter reclamado 

constantemente do molejo das máquinas (tratores). 

 Roberto já trabalhou em outras funções  como: lavrador e carvoeiro no estado de 

Minas Gerais, antes de efetivamente iniciar seu movimento migratório, mas enfatiza 

com orgulho que a melhor função por ele desempenhada foi a de tratorista, 

principalmente em comparação à sua antiga função no corte da cana. Em contrapartida, 

depois de passar um período de dois anos na função em Martinópolis-SP, entre 2014 e 

2016, local onde pudemos encontrá-lo, o trabalhador encontra-se atualmente 

desempregado em sua terra natal. 

 Esse fato é importante ao considerarmos o debate já estabelecido em referência 

ao discurso da qualificação profissional enquanto garantidor não apenas da continuação 

dos movimentos migratórios, como dos empregos nos canaviais, o que de fato não 

ocorre, tendo em consideração que pudemos conversar com trabalhadores e 

trabalhadoras que apesar de possuírem um bom nível de escolaridade e terem realizados 

cursos de qualificação, não tem encontrado oportunidades de trabalho no 

agrohidronegócio canavieiro e que nos permite o confronto direto com a trajetória de 

Samuel. 
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Mapa 18- Trajetória de Samuel 

Fonte: Pesquisa de Campo (2016-2018). Organização: Fredi dos Santos Bento. 



297 
 

 

Os apontamentos em respeito ao atual período vivenciado pelo agrohidronegócio 

canavieiro são importantes, tendo em vista a análise da trajetória territorial do trabalho 

de Samuel, 24 anos, solteiro, nascido em 1993, oriundo de Paratinga-BA, na área rural e 

com ensino fundamental incompleto, cuja trajetória de vida e laboral, é perpassada por 

constantes idas e vindas, sendo então caracterizada pelo processo migratório do trabalho 

para o capital e que nos possibilita o exercício entre a teoria e a práxis, dado o fato de 

que o relato de sua trajetória não obedece a uma escala de tempo linear, mas sim 

marcada por eventos que devido a sua importância maior ou menor, tem ênfase em sua 

narrativa. 

Encimado neste debate em torno de sua trajetória é necessário que nos situemos 

diante da realidade apreendida na Região Administrativa de Presidente Prudente-SP, 

região de destino na qual o trabalhador encontra-se inserido, sob o avanço do 

agrohidronegócio canavieiro, enquanto parte da fúria expansionista do capital neste 

início do século e que nos estimula na compreensão dos interesses desta fração do 

capital na região. 

Desse modo, é importante destacarmos os reais significados para a classe 

trabalhadora deste período, pois nota-se uma ampliação da precarização dentro e fora 

dos canaviais, com a ampliação de formas de exploração do trabalhador, submetidos a 

uma jornada cada vez mais intensa, com destaque para a utilização do corte manual da 

cana, função desempenhada por Samuel, e que se intensificou na primeira década do 

século XXI, dadas as perspectivas em torno do fim do mesmo, abrindo espaço para que 

se pudesse encontrar um número maior de trabalhadores ofertando sua força de trabalho 

em condições precárias, dada a necessidade de concorrer com a máquina, o que omite 

uma série de contradições no que diz respeito às estratégias traçadas pelo capital 

agroindustrial canavieiro que ao mesmo tempo em que mecaniza a colheita da cana, 

também intensifica a utilização da colheita manual mediante através da mão de obra 

migrante sazonal. 

Nesse ínterim é que salta aos olhos em sua trajetória, a questão do desemprego 

enquanto detonador de sua constante migração pelo território brasileiro, sob as mais 

diversas funções laborais, sendo o trabalho no corte da cana-de-açúcar uma das lavras 

que mais está presente e marca sua trajetória laboral, tendo em consideração as 
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dificuldades para se permanecer na mesma, dado o atual momento vivenciado pelo setor 

canavieiro, com o avanço da mecanização da colheita e plantio da cana, bem como pelas 

dificuldades no que diz respeito à saúde do trabalhador, e que nos permitir indagar as 

estratégias do capital agroindustrial canavieiro neste início de século, e a gestão 

territorial promovida pelo mesmo no país. 

Dessa forma é que trazemos para o debate a trajetória de Samuel, dado que a 

mesma expresse uma série de questões no que tange a plasticidade do trabalho e sua 

constante mudança de lavra, pois sua trajetória de vida e trajetória laboral acabe por 

revelar as contradições que permeiam a figura do trabalhador migrante sazonal. 

O trabalhador residia à época de seu relato em um alojamento em Mariápolis-SP, 

e sua jornada de trabalho iniciava as 04h da manhã quando ia para o serviço, e já na 

usina esperava a liberação do fiscal, nove da manhã tem pausa, onze horas é o almoço, 

meio dia retornava e 15h20 se preparava para ir embora, e ao chegar a sua casa, ainda 

precisa despender tempo lavando suas roupas e fazendo seu próprio jantar. 

Sua trajetória  territorial do trabalho perpassa outras usinas, a exemplo da 

Univalem em Valparaíso-SP, tendo trabalhado por alguns meses no período de 

experiência em 2011, sendo que faltando cinco dias para o fim deste, ele foi dispensado. 

Ao estocarmos esse ponto de sua trajetória é importante fazermos menção a importância 

das redes de sociabilidade travadas em seus deslocamento, tendo em vista que muitas 

das ofertas de trabalho aferidas pelo trabalhador foram arranjadas ou indicadas por 

outros migrantes. Esse fator tem permitido que ele continuasse a se deslocar por 

diferentes regiões, bem como explica sua constante mudança de lavra, com destaque 

para as migrações para Luiz Eduardo Magalhães-BA, no setor de montagem e 

armazenamento de silos, e depois migrou para o Tocantins realizar a mesma função em 

Figueirópolis-TO em 2011. 

 Entre 2011 e 2012, trabalhou para a Bunge como terceirizado, tendo ido depois 

para Minas Gerais, nas proximidades de Montes Claros, em Serra do Salitre-MG, para a 

colheita do café, tendo permanecido por noventa dias, e no Tocantins, por seis meses, na 

Bahia ficou por um ano e meio, tendo se deslocado também para Itapevi-SP, 

trabalhando em restaurante, em loja de salgado, fazendo salgados, tendo permanecido 

por quatro meses, função pela qual não se acostumou e por isso abandou-a, e levado 

pelo medo do desemprego, retoma o movimento migratório dessa vez para Rio Branco-
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AC em 2013, onde trabalhou numa fazendo como peão, por cerca de nove meses, 

depois retornou a Paratinga-BA, tendo ficado por cinco meses, e vindo para Mariápolis-

SP, depois indo para Tietê-SP entre 2014 e 2015, trabalhando no setor de frigorificação 

de carnes, retornando para a Bahia e retomando o movimento migratório para 

Mariápolis-SP em 2016, tendo realizado várias atividades distintas, tendo ido ainda para 

São Sebastião-DF, na função de auxiliar de pedreiro em 2012. 

A primeira vez que saiu foi aos quinze anos de idade, com o intuito de adquirir 

bens de consumo típicos da juventude como moto, roupas, aparelho de som, dentre 

outros, asseverando o fetiche da mercadoria que perpassam esses deslocamentos feitos 

pelos mais jovens como destaca Silva (2011), tendo trabalhado como ajudante em 

Minas Gerais, não sendo registrado, e sempre retornando para a Bahia. Em 

contrapartida, seu depoimento enfatiza a vontade de permanecer na terra, dado que se 

tivesse oportunidades de emprego, optaria por permanecer por lá, sendo esse um ponto 

importante em sua trajetória, dado que muitos dos trabalhadores que efetuam o 

movimento migratório para o agrohidronegócio canavieiro, foram iniciados desde muito 

cedo ou no corte da cana, ou no trabalho rural em sua região de origem. 

O grande detonador para a efetuação de sua migração está no desemprego em 

seu município de origem, tendo em consideração as parcas oportunidades de trabalho, 

impossibilitando assim, sua sobrevivência em sua terra natal, encontrando na migração 

uma forma de sobrevivência, mesmo que para isso tenha que se submeter às funções 

mais extenuantes, ou mesmo ao subemprego, a exemplo do trabalho enquanto avulso 

nos canaviais paulistas, função pela qual o trabalhador também desempenhou em 2016. 

A trajetória de Samuel também chama atenção para questões relacionadas à 

saúde laboral, pois o mesmo relatou que possui um problema gástrico e que estava 

realizando um exame e por isso pudemos encontrá-lo em casa, acreditando que o 

trabalho nos canaviais sim pode causar problemas de saúde, tendo nos explicado que 

quanto melhor a cana, menor o preço e vice versa, dando ênfase a problemas com o pó 

da cana, e a existência de buracos de tatu nos canaviais que provocam acidentes 

constantemente, além da presença de cobras e escorpiões, bem como do cheiro de 

veneno que vem nas narinas dos trabalhadores ao adentrar o eito com a cana queimada. 

Ao passo que, o trabalhador também está acometido por algumas incomodações 

ocupacionais relacionadas ao trabalho extenuante nos canaviais, ao mesmo tempo em 
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que, pudemos notar certa negligencia do mesmo enquanto forma de não assumir os reais 

problemas que sua função tem trazido a sua saúde física e porque não psíquica, quando 

consideramos também a estigmatização que o trabalhador migrante sofre, sendo alvo 

constante de preconceito por parte da população dos municípios de destino, dentro e 

fora do trabalho, expresso não apenas em dizeres, como também pela desqualificação da 

lavra que o trabalhador desempenha, situação que nos permite por em debate o que 

Dejours (1988) postula enquanto „medo de adoecer‟ e parecer fraco ou derrotado diante 

não apenas da família, como também diante dos outros trabalhadores. 

Por esse viés, qualificamos o debate em torno do adoecimento e descarte de 

trabalhadores na Região Administrativa de Presidente, enquanto parte de um processo 

perverso que envolve as trajetórias territoriais do trabalho, tendo em consideração que o 

fim provável das mesmas muitas vezes ocorre quando esses trabalhadores e 

trabalhadoras tornam-se viúvos e viúvas da cana-de-açúcar, não podendo mais se 

empregar em quaisquer outros setores. . 

Nessa prerrogativa é que pontuamos a necessidade de realização uma leitura 

geográfica e territorial das migrações do trabalho em tempos de transição técnico-

ocupacional da colheita manual para a mecanizada, dados os arranjos e (re) arranjos que 

se apresentam para entendermos o mundo do trabalho neste início de século e que 

tentamos realizar neste texto. 

Em respeito a trajetória territorial do trabalho de Samuel, também pudemos 

construir uma linha do tempo, dado o grande número de movimentos migratórios 

realizados pelo trabalhador, não deixando de considerar os expostos de Bueno; Silva 

(2012) ao asseverarem que as linhas do tempo ou de trajetória,  só podem ser elaboradas 

e compreendidas a partir da metodologia da História Oral.  

 Desse modo, destacamos a linha do tempo/de trajetória territorial do trabalho de 

Samuel, sendo importante asseverar que a mesma se subdivide em três seções, uma que 

compreende a trajetória de vida, outra compreendendo a trajetória laboral e uma terceira 

compreendendo também os adoecimentos e incomodações ocupacionais presentes em 

sua trajetória, dado que a simbiose entre as três é que permite-nos postulá-las enquanto 

linhas de trajetória territorial do trabalho, tendo em vista o que pudemos debater a 

respeito das trajetórias territoriais do trabalho até o presente momento (Figuras 56,57 e 

58). 
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Figura 56-Linha da trajetória de vida de Samuel 

Fonte: Pesquisa de Campo (2016-2018). Organização: Fredi dos Santos Bento. 
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Figura 57-Trajetória laboral de Samuel 

Fonte: Pesquisa de Campo (2016-2018). Organização: Fredi dos Santos Bento. 

 



303 
 

Figura 58- Linha da trajetória de adoecimento de Samuel 

Fonte: Pesquisa de Campo (2016-2018). Organização: Fredi dos Santos Bento. 

 O esforço de construirmos as trajetórias laborais dos trabalhadores e 

trabalhadoras apresentados, diz respeito a uma outra metodologia que empreendemos ao 

longo de nossa pesquisa, que é a da etnografia virtual ou netnografia, metodologia pela 

qual pudemos acompanhar as trajetórias dos trabalhadores selecionados, mesmo que os 

mesmos já não se encontrassem na Região Administrativa de Presidente Prudente (SP). 

(Figura 59) 

 Dessa forma, as trajetórias territoriais do trabalho acabam por nos revelar toda 

uma série de contradições que marcam os trabalhadores e trabalhadoras migrantes neste 

início do século XXI, principalmente tendo em conta a plasticidade do trabalho que 

marca sua lavra e que nos permite considerar o movimento territorial da classe 

trabalhadora, enquanto expressão geográfica da plasticidade do trabalho (THOMAZ 

JUNIOR, 2012). 

 E por movimento territorial de classe também estamos considerando o 

entendimento em consideração as implicações e contradições que perpassam a relação 

capital x trabalho, sendo marca da territorialidade da plasticidade do trabalho, e que nos  

possibilita a compreensão das trajetórias territoriais do trabalho encimadas na mesma. 
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CF:TRAJETÓRIA DE

VIDA DOS

TRABALHADORES

MIGRANTES

redes-família {3-0}

redes de

sociabilidade/solid

ariedade {13-0}

ativação do ato

migratório {10-0}

mudança de lavra

{8-0}

medo {4-0}

objetivos-construç

ão da casa própria

{6-0}

trajetória laboral

{14-0}

jornada de

trabalho {3-0}

motivos da

migração-

qualidade do

serviço {5-0}

questões de

gênero {1-0}

objetivos-carro e

moto {1-0}

acostumar {7-0}

qualificação

profissional {22-0}
estigmas {9-0}

desemprego {3-0}

estado transitório

{1-0}
trajetória

migratória {12-0}

saúde {4-0}

precarização do

trabalho {4-0}

preconceito {8-0}

estudos {7-0}

[1:5][3:559]

--------------------

P: Eles já

conheciam vocês?

E: É igual.. eu já

trabalhei o ano

passado, o ano

retrasado, eu

trabalhei por aí, ai

mandei

o currículo e eles

me chamaram, já

tinha experiência e

eles me chamou.

Mas de

Montezuma-MG

só tem quatro

nessa casa aqui.

Tem quatro só. O

resto é de outras

cidades, Alagoas,

tem de Venceslau

ali.

[1:23][22:1552]

--------------------

E: Foi, mandamos

e eles chamaram a

gente, ligou pra

mim...desde 2007,

sai de lá com

18...tenho 25

agora...eu saia

todo ano...nem

que é três meses,

cinco meses.

[1:31][27:105]

--------------------

P: E como você

ficou sabendo da

oferta de

emprego?

E:Aqui...então eu

tinha contato com

a firma...um rapaz

da cidade nossa

que migrou, ai

ficou sabendo, ai

conheceu a

usina...nas

andanças vai

conhecendo,

fazendo contatos,

amizades.

[1:38][31:450]

--------------------

P: Funciona desta

forma, você tem um

amigo e ele te

indica que lá na

região está bom e

você pode ir e tal?

E: É...sempre é

assim. Amigo, é

encarregado,

gerente...em cada

lugar que você

passa,

você faz o seu

trabalho

direitinho, então

as pessoas gostam,

não é verdade? Aí o

que

acontece, o cara

sai daquela usina,

vai pra outra,

outro lugar, ai eles

dizem:

Gicélio...aqui está

melhor do que lá, e

estou pensando

em tratorista...aí

mandou, ligou,

mandou uma

mensagem e eu

vou.

[1:45][36:1308]

--------------------

P: Como foi saber

em respeito as

oportunidades de

trabalho?

E: Como eu falei

pra você...já tinha

colega meu

aqui...ai ligou pra

lá, para os colegas

lá

e disse...aqui é

bom...e quando vim

pra

aqui...realmente aq

ui é bom...mas

está acabando

o trabalho no

corte de

cana...agora é só

máquina...se

tivesse aqui, dava

pra ganhar uns

três mil por mês,

só no corte, mas

como não tem...a

faixa é mil e

quinhentos.

[1:52][40:1807]

--------------------

P: Há alguma

pessoa que traz

vocês pra cá?

E:Não...quando a

gente vem, é

porque já tinha os

colegas da gente

aqui sabe, aí eles

ligaram pra nós

pra gente vir, aí

quando chegamos

aqui, a usina

mandou embora,

que

foi a Alvorada que

faliu, eu vim pra

trabalhar nela, ela

faliu e não pagou

as coisas da

gente, pagou

nada pra gente...o

pessoal botou

tudo ela no pau,

até hoje não virou

nada.

[1:63][48:1]

--------------------

E: É...a primeira

vez...

P: E como foi a

adaptação?

E:Foi difícil

rapaz...porque você

vai ter que pegar,

um serviço com os

amigos, e você

tem que fazer

amizade com o

pessoal que

trabalha ali

né...porque é tudo

desconhecido,

o serviço, a turma,

ai você vai se

acostumando. Ou

você troca de turma

né...

P: Não havia

ninguém

conhecido contigo

?

E: Ah...tinha não.

Ah você fala dos

que vem juntos, ah

tem sim, esse aqui,

aponta para

outro homem, é

meu cunhado...ele

é operador..

[1:87][77:1712]

--------------------

P: Quem te

indicam são os

amigos?

E:

Exatamente...resumi

ndo pra vocês, se

você for arrogante

de um modo geral,

você não

vai arrumar serviço

em lugar nenhum,

se você for um cara

gente boa, todo

lugar que

você vai, você será

gente boa, pra

frente é o cara que

ninguém gosta

dele, oh fulano

tem

serviço ai? Tá

faltando serviço

aqui...mas tem, só

que você é chato e

aí... mas se você

for um cara gente

boa, já era.

[1:89][86:859]

--------------------

P: Como foi que

conseguiu esse

emprego?

E: Eu tenho um

amigo que trabalha

na usina Dracena

ali, aí ele me falou

que estava

precisando aqui, e

eles mandaram

currículo e eles me

chamaram, eu fiz o

teste e deu

tudo certo.

[1:90][89:214]

--------------------

P: Como ficou

sabendo desta

oportunidade?

E: O pessoal daqui

que avisou pra

mim. Aí disse que

não estava

pegando

E2: Até hoje ele

não tem um

registro na

carteira, se você se

machucar...precisa

de um

registro na carteira.

[1:94][95:710]

--------------------

P: Mas ele veio

sozinho?

E: Não ele veio

com os amigos,

que já sabiam

daqui, aí ele veio

com os amigos,

mas

também quando

ele chegou aqui,

ele transferiu o

título dele pra cá,

primeiro ele

começou a

trabalhar depois

de um ano na

Santa Fanny, mas

ele saiu...porque

ela não

pagava...

[1:128][121:242]

--------------------

P: Como vocês

ficam sabendo a

oportunidade de

emprego lá em

Montezuma?

E: É que um acaba

passando pro

outro, devido a

falta de serviço lá,

aí a gente acaba

sabendo, e vai

passando a

informação um

para o outro, e

acaba vindo pra cá,

as

informações sobre

a casa...

[1:129][122:658]

--------------------

P: Você poderia

falar um pouco da

sua cidade de

origem, os

sentimentos, a

vida lá, as

oportunidades de

trabalho?

E: Lá...muitos

amigos, muitos

conhecidos, tem

aquele joguinho

de bola que a

gente faz

todo fim de

semana, tem

passeata de cavalo

que a gente gosta

muito, então aí a

gente

chama os amigos

pra sair assim, pra

jogar uma bola, pra

passear, pra tudo

lá. Então

é...eu sinto falta

né...
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Figura 59- Trajetória de vida dos trabalhadores migrantes 

Fonte: Pesquisa de Campo (2016-2018); ATLAS ti student licence. Organização: Fredi 

dos Santos Bento. 

 

A plasticidade do trabalho está assim, intimamente ligada ao atual período 

vivenciado pelo capital agroindustrial canavieiro, dado que a mudança de lavra se 

expressa pelas mudanças que tem ocorrido no país, permitindo falarmos num 

reordenamento territorial do capital que rebate num reordenamento territorial do 

trabalho como assevera Oliveira (2009). 

Nessa prerrogativa é que pontuamos a necessidade de realizarmos uma leitura 

geográfica e territorial das migrações do trabalho em tempos de transição técnico-

ocupacional da colheita manual para a mecanizada, dados os arranjos e (re) arranjos que 

se apresentam para entendermos o mundo do trabalho neste início de século. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste início do século XXI, tem se ampliado as discussões em respeito à 

construção de uma Geografia que verse o trabalho, tendo em vista o avanço cada vez 

mais voraz do capital sobre o trabalho, expressando no território o conteúdo 

historicamente determinado de formas de dominação sobre os trabalhadores e 

trabalhadoras. 

  Desse modo, chamamos a atenção para a necessidade primordial da construção 

de uma Geografia que coteje o trabalho, devendo se destacar que não é nossa pretensão 

sistematizar uma Geografia do Trabalho, sendo nosso real objetivo o de sinalizar para as 

diferentes leituras que podem ser empreendidas na materialização da mesma. 

Ao estabelecermos a importância de realizarmos uma leitura geográfica e 

territorial do trabalho, temos em conta a oportunidade de assim podermos fazer a 

autocrítica enquanto forma de nos sintonizarmos diante dos desafios que emergem para 
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compreensão do trabalho neste início de século, ao mesmo tempo em que podemos 

reavaliar os significados, marcas históricas, sentidos do trabalho, sob a esperança de 

saltarmos para a compreensão da totalidade do mesmo (THOMAZ JUNIOR, 2009). 

Outro ponto de debate, diz respeito às doenças do trabalho, tendo em 

consideração que são uma das consequências dos tempos sombrios vivenciados pela 

classe trabalhadora, não devendo se deixar de levar em consideração também a 

ampliação da jornada de trabalho, a diminuição da remuneração, a ampliação dos 

conflitos pela terra e na terra, a depredação dos bens naturais, a ampliação da 

terceirização e até mesmo quarteirização do trabalho, e o advento das migrações do 

trabalho para o capital, bem como da utilização de mão de obra escrava nos mais 

diversos setores no país. 

É em respeito a essa plêiade de consequências, que está o desafio de se construir 

uma Geografia do Trabalho neste início do século, dado que as amarras que prendem e 

submetem o trabalho ao capital devem ser transpostas, pois nunca foram tão graves as 

contradições que se materializam na manutenção do metabolismo societário do capital, 

sendo não apenas sumamente importante, como imprescindível que realizemos uma 

leitura geográfica e territorial do trabalho com fins a não apenas nos posicionarmos 

diante do atual estado de coisas, como também rumar para uma alternativa diferente 

daquela que nos é apresentada todos os dias, que é a do capital. 

No entanto, para a realização desta empreitada é importante que centralizemos 

nossas atenções para a configuração vivenciada na Região Administrativa de Presidente 

Prudente (SP), dado que essa expresse uma série de conteúdos perversos que se 

apresentam para entendermos o mundo do trabalho neste início de século, com as 

atenções voltadas principalmente para as mudanças técnico-ocupacionais porque passa 

o capital agroindustrial canavieiro e os rebatimentos diretos desse processo, que 

tentamos aventar neste texto, que desde a mecanização do corte da cana-de-açúcar, até a 

superexploração nos canaviais, inclusive com força de trabalho migrante, até o 

adoecimento e descarte de trabalhadores e trabalhadoras, sendo todos esses, 

rebatimentos diretos do atual período porque passa o setor. 

Nessa perspectiva é que figuram os viúvos e viúvas da cana-de-açúcar, tendo em 

consideração que estes sejam um dos reflexos do atual estado de coisas vivenciado pela 

sociedade imersa no metabolismo societário do capital, dado o quadro de precarização, 
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superexploração e degradação do trabalho a que estão impostos, bem como os 

rebatimentos disso em sua saúde, dados os casos flagrantes de adoecimento e descarte 

destes trabalhadores e trabalhadoras. 

O que pudemos acompanhar em nossa pesquisa de mestrado remete-nos a uma 

série de contradições que buscamos explorar durante todo o texto em respeito as 

migrações do trabalho para o capital no agrohidronegócio canavieiro em meio a 

transição técnico-ocupacional no corte e plantio da cana-de-açúcar, e que nos permite 

responder a uma das questões iniciais, tendo em consideração que o principal 

rebatimento para os trabalhadores, neste período, é a ampliação dos casos de descarte e 

adoecimento de trabalhadores e trabalhadoras dentro e fora dos canaviais. 

Em contrapartida, apesar dos esforços do setor sucroenergético em auto 

promover-se enquanto gerador de empregos encimado no discurso de desenvolvimento 

regional e local dos municípios em que as plantas industriais das empresas se instalam o 

que de fato têm ocorrido é a ampliação da contaminação do ar e da água por agrotóxicos 

como bem exemplificado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, bem como a 

perda de produção dos trabalhadores e trabalhadoras, além da não realização da 

promessa de empregabilidade envolta no discurso da qualificação profissional. 

Essas e outras questões nos impulsionam a continuarmos a entender as 

contradições que perpassam a opção por um modelo de desenvolvimento pautado pelo 

agrohidronegócio, à exemplo do canavieiro, de modo que possamos perceber que 

diferente do que é propagandeado pela grande mídia neste início do século XXI, o agro 

não é tech, porque apesar de toda a tecnologia empregada, mantém se existindo relações 

de trabalho que remontam há mais de três décadas, à exemplo da superexploração nos 

canaviais através do corte manual da gramínea como pudemos apresentar no capítulo 4 

desta dissertação, o agro também não é pop, pois de popular há apenas o seu slogan, 

tendo em consideração as artimanhas e alianças estabelecidas pelo mesmo seja com o 

Estado ou com o latifúndio grilado. 

O agro também não é tudo, pois se nos pautarmos por esta afirmação, 

deixaremos de acreditar que um modelo alternativo a este não é apenas possível, como 

também viável e experiências já existem no território brasileiro, bastando nos 

recordarmos das ações desenvolvidas pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 

Terra (MST) no país, tendo em consideração que apesar de ser chamado de a „indústria 
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riqueza do país‟, não podemos deixar de vislumbrar as contradições que perpassam esse 

discurso, sendo este um dos objetivos que almejamos nesta dissertação.  

É dessa forma que sinalizamos o prosseguimento dos entendimentos em respeito 

a essas questões em nossa pesquisa, tendo em vista acreditarmos que um modelo 

alternativo ao que está posto, não é apenas possível, como também necessário, dados as 

contradições que o modelo atual têm nos apresentado. Novamente, gostaríamos de 

agradecer a FAPESP pela oportunidade de desenvolvimento deste projeto de pesquisa, 

sob os processos 2016/03984-0 e 2018/09607-9
41

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
41

 O processo 2016/03984-0 diz respeito a nosso projeto de pesquisa financiado pela FAPESP intitulado: 

Migração do trabalho no agrohidronegócio canavieiro na Região Administrativa de Presidente Prudente 

(SP) e o processo 2018/09607-9 diz respeito a nossa oportunidade de realizar um estágio no exterior, na 

modalidade Bolsa de Estudos e Pesquisa no Exterior (BEPE), sob o projeto: Migrações do trabalho no 

México: trajetórias laborais do trabalho para o capital nos estados de Oaxaca e Chiapas. 
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ANEXOS 

Anexo 01- Roteiro de Entrevista: Trabalhadores (roteiro simples) * se identificar-

se enquanto trabalhador canavieiro                   Data:__/__/__ 

 

A-Identificação  

B-Apresentação da pesquisa 

 

C- INFORMAÇÕES GERAIS 

 

Nome........................................ 

idade.............................escolaridade.................................. 

2 - Estado civil... tem filhos....................quantos............................................. 

3- Município/cidade onde 

reside........................................................................................... 

4 - Cidade/estado de 

origem................................................................................................. 

 

D- INFORMAÇÕES SOBRE O TRABALHO 

 

1- Qual a usina que você trabalha? Há quanto tempo atua nessa empresa e qual função 

exerce? 

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................ 

 

2 - Desde quando você trabalha no setor canavieiro?  

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

 

3 - Você poderia falar sobre suas experiências de trabalho? Quantas e quais usinas 

trabalhou e quais funções exerceu? (As diferenças e semelhanças)? 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

 

4 - Você já trabalhou em outros empregos fora do setor canavieiro? Se sim, quais? 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

 

5 - Como você ingressou no setor canavieiro? 
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.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

 

6 - Você poderia falar sobre sua rotina de trabalho? 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

 

7 - A agroindústria/empresa atende Normas Regulamentadoras e as Legislações 

Trabalhistas? (fornece EPI‟s, deposita FGTS, férias, 13º salário, insalubridade).  

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

 

8 - O trabalho na cana-de-açúcar ao longo dos anos trouxe algum problema a sua saúde? 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

 

9 - Em caso de acidentes de trabalho, qual serviço de saúde é utilizado? 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

 

10 - A unidade canavieira oferece plano de saúde aos trabalhadores? Se sim, quais? 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

 

11- Diante de um problema de saúde a empresa desconta as faltas no salário? 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................
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.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................ 

.............................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

 

12- Quando você ou alguém de sua família tem algum problema de saúde, qual a 

unidade que vocês procuram? 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

 

13 - Os agrotóxicos que são utilizados nos tratos culturais dos canaviais prejudica a 

saúde dos trabalhadores de alguma forma? Em caso de contaminação, qual serviço de 

saúde é utilizado?  

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

 

14 - De modo geral, você ou alguém de sua família apresenta algum problema de saúde 

(tosse, alergias, etc.)? 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

 

15 - Como são realizados os pagamentos nas empresas canavieiras? (salário fixo 

(mínimo ou rural) ou trabalho por produção ou metas diárias)? 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

...........................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

 

16 - A empresa incentiva o trabalhador a se dedicar ao trabalho, evitar as faltas? Se sim, 

de que forma? (bônus salariais, participação nos lucros e resultados).  
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.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

 

17 - A inserção das máquinas nos canaviais trouxe mudanças para sua vida? Se sim, 

quais? 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................ 

 

18 - Você já fez ou tem intenção de fazer algum curso de qualificação profissional? Se 

sim, qual? (operador de colhedora, trator transbordo, pulverização aérea ou mecânico).  

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

 

Anexo 02- Roteiro de questões discutidas nas entrevistas aos trabalhadores 

migrantes sazonais (completo) *se identificar-se enquanto migrante 

Tema 01-Informações gerais 

1) Qual a origem e ofício dos pais? 

Tema 02-Origem e deslocamentos 

2) Quais foram os principais motivos que o levaram a migrar, deixar seu município e 

trabalhar no setor canavieiro? 

3) De onde eles vêm. 

4) Qual o(s) objetivo(s) ao migrar. 

5) Haveria alternativas que não a migração? 
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6) No caso de não ter migrado por causa do trabalho, que outras justificativas se dariam 

para a realização deste deslocamento? 

7) Analisar as rotas migratórias caso existam, pontuando se esses trabalhadores já 

migram anteriormente ou esta é a primeira vez.  

8) Caso tenha migrado para outras regiões, conte-nos um pouco sobre a experiência, 

diferenças e semelhanças entre o aqui e estas outras localidades? 

9) Qual período vocês costumam se deslocar, tanto para as regiões de destino, como 

para as regiões de origem? 

10) Qual o período médio que vocês costumam ficar nos locais de origem e nos locais 

de destino? 

11) Caso tenha migrado anteriormente, migrou alguma vez para outros municípios da 

região, a citar o Pontal do Paranapanema? 

12) Fale um pouco sobre os motivos que te levaram a este deslocamento, e no caso 

sobre as rotas ou possíveis rotas migratórias que possam existir? 

13) Como chegou até São Paulo, através de ônibus de linha, clandestino, ônibus de 

empresa, outros meios? Destacar prováveis deslocamentos anteriores. 

14) Como ficou sabendo da oportunidade de emprego nos canaviais paulistas? 

15) Investigar as oportunidades de emprego nos locais de origem. 

16) Tais oportunidades estão ligadas a agricultura? 

17) É beneficiário do Bolsa Família, ou tem algum membro da família que recebe? 

18) Como é ou foi à partida, fale um pouco sobre o sentimento de deixar sua terra natal?  

19) Analisar a adaptação nos locais de destino. 

20) Deixou família em sua terra natal? Veio sozinho ou acompanhado de outras 

pessoas?  E como é o momento e as expectativas da volta? 

21) Relate um pouco sobre a atividade de trabalho que sua família realiza nos locais de 

origem? 
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23) Há outros membros de sua família que também realizam estes deslocamentos 

temporários? 

24) No caso da Usina, a mesma auxilia na possibilidade da vinda de outros 

trabalhadores para as regiões de destino? 

 

Tema 03- Relações de trabalho (locais de origem e destino) 

1) Gostaria que nos relatasse como se dão as oportunidades de trabalho em seus locais 

de origem? 

2) Como foi o deixar, seu local de origem, já vieram empregados das mesmas? Que 

período vocês costumam se deslocar para as regiões de destino (mês)? E quando 

acontece o regresso? 

3) Caso tenham se empregado nas regiões de destino, ao chegar às mesmas, como 

conseguiram tais empregos? Na Usina, eles sabiam que você vinha de fora? 

4) O que é um bom cortador de cana para você (operador, etc.) Você se considera um 

bom cortador de cana? 

5) Poderia nos falar agora, sobre como é a sua jornada de trabalho? 

6) Como são realizados os acertos e pagamentos, há atrasos? 

7) E as relações com outros trabalhadores, principalmente os regionais (trabalhadores 

paulistas) como se dá?  

8) Sofre alguma pressão para cortar mais cana? 

9) Você sabe, mais ou menos quantas toneladas de cana, você corta por dia? 

10) Já cortou cana em seus locais de origem? 

11) Como avalia o trabalho nos canaviais? 

12) Em outras regiões, caso tenha realizado outras migrações, trabalhou também em 

canaviais, caso não, em que outras atividades? 

13) Já se cortou, se feriu ou se machucou nos canaviais? Já passou mal ao cortar cana? 
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14) Tem, ou teve algum problema relacionado ao exercício da função de cortar cana? 

Ex: torções, câimbras, cansaço? 

15) Conhece ou percebe a ação sindical dentro e fora da Usina, aprova ou desaprova 

caso exista tal representação e por quê? 

16) Já se afastou por motivos de saúde? 

17) Já viu algum outro trabalhador passando mal nos canaviais? 

18) O que acha do pagamento por produção? 

19) Há quanto tempo esta no corte da cana? Quantas safras? 

20) Para qual empresa está trabalhando? Ou, porque está parado? 

21) Como é a situação do transporte até o canavial? Os instrumentos de trabalho são 

levados em local separado? 

22) A empresa fornece/forneceu todos os instrumentos de trabalho e EPI? 

23) Quanto ganha, em média, por dia? Sabe como é calculado o preço da cana? 

24) Se tivesse condições no local de origem, você migraria? 

25) O que acha das greves e paralisações, você já participou de alguma? 

26) Existe incentivo da usina para que vocês trabalhem, ou melhor, produzam mais, há 

benefícios, promessas etc.? 

27) Se tivesse melhores condições de trabalho no local de origem, você migraria assim 

mesmo?  

28) Você já ouviu falar sobre a mecanização do corte da cana, o que você pensa a 

respeito?  

29) Já se afastou por motivos de saúde?  

30) Com relação aos custos da viagem e acomodações no local de destino (trabalho), a 

empresa contratante auxilia nas despesas?  
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31) Os sindicatos, a população, a igreja, o município (assistência social) lhes dão 

alguma ajuda? Se sim, de que forma? 

32) Como a população do município/região onde trabalha enxerga os trabalhadores 

migrantes? 

 

33) De modo geral, você viaja sozinho ou traz a família?  

34) Você poderia falar sobre sua região de origem (a cidade, a família, os amigos, as 

oportunidades de trabalho)? 

35) Como ficou sabendo das oportunidades de emprego nos canaviais paulista? 

36) Com relação aos custos da viagem e acomodações no local de destino (trabalho), a 

empresa contratante auxilia nas despesas (passagens ida e volta, aluguel, água, energia e 

alimentação) ou vocês dividem?  

37) Como é realizado o trajeto da viagem até o estado de São Paulo, (ônibus de linha, 

ônibus fretado pela empresa contratante, ônibus de terceiros ou outros meios? 

38) Você poderia falar sobre suas experiências, as diferenças e semelhanças entre as 

regiões, cidades e as usinas que já conheceu e trabalhou? 
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REPRESENTANTES DAS CATI’S- DATA ___/___/______ 

 

A-Identificação  

B-Apresentação da pesquisa 

 

Município:______________________________________________ 

Nome do entrevistado:_______________________________________________ 

Função: _________________________________________ 
 

 

 

1) Ao pensar a 10
a
 Região Administrativa de Presidente Prudente, quais os impactos e o 

papel do setor sucroalcooleiro para a região e as perspectivas de desenvolvimento 

regional? 

Qual a influência mais direta da expansão do setor sucroalcooleiro para o município? 

 

2) Em respeito à economia do município, qual a importância do setor para a mesma, 

bem como explane em respeito à produção agropecuária do município e seu histórico 

econômico? 

 

3) Nos últimos anos tem havido mudanças no ordenamento territorial promovido pelo 

capital agroindustrial canavieiro, de que forma enxerga tais mudanças, no que tange a 

gestão e o controle das agroindústrias na região, principalmente na última década. 

 

4) Quais os impactos do setor sucroalcooleiro no município relacionados ao 

desenvolvimento da pequena produção agrícola, bem como a pecuária de corte e a 

produção leiteira, apícola etc.? 

 

5) Qual a vocação agrícola do município atualmente? E como avalia a ação do Estado 

em respeito aos incentivos que tem possibilitado a expansão do setor sucroalcooleiro e 

seus impactos para a pequena produção agrícola e por si só para os pequenos 

produtores? 

 

6) Poderia me falar em respeito à vocação agrícola da 10
a
 Região Administrativa de 

Presidente Prudente, contracenando com a vocação do município, e sua mudança ao 

longo do tempo histórico? 

 

7) Quais mudanças tem notado, com a transição do corte manual para o mecanizado nas 

agroindústrias canavieiras, e quais os impactos diretos para o município? 

 

8) Em respeito à cana-de-açúcar, quais cultivos ou dinâmicas de produção, poderiam ser 

aplicados no município em contraposição à mesma? 

 

9) Em relação ao zoneamento agroambiental e aos protocolos do fim das queimadas nas 

áreas plantadas com a gramínea, poderia se posicionar em respeito a essas questões no 

que diz respeito à esfera do município? 
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10) No que diz respeito às promessas de desenvolvimento e geração de emprego e renda 

promovidos pelo setor sucroalcooleiro, qual sua avaliação em respeito a esse discurso 

no município, poderia destacar pontos positivos e negativos desse setor na região? E as 

principais mudanças, tendo em vista o processo de mecanização do corte da cana. 

11) Em respeito aos movimentos sociais de luta pela terra, há a presença de 

assentamentos no município? Ou ações nesse sentido? 

 

12) Quais as principais políticas públicas direcionadas para o município no que tange a 

produção agrícola em pequena e larga escala, bem como quais as políticas públicas que 

de fato tem atuação no âmbito municipal para com a agricultura? 

 

13) Especificamente, poderia falar em respeito ao Programa de Aquisição de Alimentos, 

e quais os impactos que tem sido registrados, com o seu término? 

 

14) Quais setores mais se beneficiam das políticas públicas destinadas à agricultura no 

município, e quais as maiores demandas atuais com relação às mesmas, e qual o setor 

que mais tem demandado estas? 

 

15) Qual a prioridade do município no que tange ao desenvolvimento da produção em 

pequena e larga escala (produção realizada pelos pequenos produtores rurais e pelo 

agrohidronegócio)? 

 

16) Poderia falar em respeito às principais culturas agrícolas desenvolvidas no 

município e sua participação na economia do mesmo, bem como em respeito à produção 

de alimentos? 
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REPRESENTANTES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL- DATA 

___/___/______ 

 

 

A-Identificação  

B-Apresentação da pesquisa 

 

Município:______________________________________________ 

Nome do entrevistado:_______________________________________________ 

Função: _________________________________________ 
 

1) Há a presença de trabalhadores do setor sucroalcooleiro no município? 

 

2) Poderia nos falar em respeito às condições de trabalho desses trabalhadores, desde os 

ônibus, distribuição de EPI‟s e a utilização dos mesmos pelos trabalhadores? 

 

3) Como é realizado o trabalho de vigilância sanitária no município. E em caso de 

município com agroindústria canavieira, como a vigilância é realizada para com a 

mesma? 

 

4) Há a presença de trabalhadores oriundos de outras regiões do país, qualificados 

enquanto migrantes temporários ou sazonais, ou pelo menos houve na última década? E 

quanto à existência de trabalhadores terceirizados para o setor sucroalcooleiro, bem 

como há trabalhadores que realizam migração pendular no município? 

 

5) Caso haja ou houve o registro de trabalhadores migrantes sazonais no município, 

quais os impactos da presença dos mesmos se destacam (destacaram), bem como, o 

município conta (contou) com a infraestrutura necessária para recepcionar esses 

trabalhadores, no que tange aos serviços básicos prestados? 

 

6) Tem ciência das condições de trabalho dos trabalhadores das agroindústrias 

canavieiras em seus ambientes de trabalho, na indústria e no campo, com ênfase para os 

trabalhadores que atuam no corte manual e mecanizado da cana-de-açúcar? 

 

7) Tem ciência de acidentes de trabalho envolvendo esses trabalhadores no município 

na última década? 

 

8) Qual a relação travada entre o setor responsável pela vigilância sanitária e a 

agroindústria no município, poderia relatar em respeito às inspeções e visitas realizadas? 

 

9) Novamente em respeito aos trabalhadores migrantes sazonais, quais os impactos da 

presença dos mesmos se destacam (destacaram), bem como, o município conta (contou) 

com a infraestrutura necessária para recepcionar esses trabalhadores, no que tange aos 

serviços básicos prestados, com ênfase para a saúde? 
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10) Em respeito à presença de trabalhadores migrantes sazonais, há alojamentos para os 

mesmos no município, e quais as condições se encontram esses alojamentos, há 

vistorias regulares? O que é levado em consideração nas mesmas? 

 

11) No que diz respeito às promessas de desenvolvimento e geração de emprego e renda 

promovidos pelo setor sucroalcooleiro, qual sua avaliação em respeito a esse discurso 

no município, poderia destacar pontos positivos e negativos desse setor na região? E as 

principais mudanças, tendo em vista o processo de mecanização do corte da cana. 

 

12) Quais mudanças tem notado, com a transição do corte manual para o mecanizado 

nas agroindústrias canavieiras, e quais os impactos diretos para o município? 
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REPRESENTANTES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL- DATA 

___/___/______ 

 

A-Identificação  

B-Apresentação da pesquisa 

 

Município:______________________________________________ 

Nome do entrevistado:_______________________________________________ 

Função: _________________________________________ 
 

1) Há a presença de trabalhadores oriundos de outras regiões do país, qualificados 

enquanto migrantes temporários ou sazonais, ou pelo menos houve na última década? E 

quanto à existência de trabalhadores terceirizados para o setor sucroalcooleiro, bem 

como há trabalhadores que realizam migração pendular no município? 

 

2) Caso haja ou houve o registro de trabalhadores migrantes sazonais no município, 

quais os impactos da presença dos mesmos se destacam (destacaram), bem como, o 

município conta (contou) com a infraestrutura necessária para recepcionar esses 

trabalhadores, no que tange aos serviços básicos prestados? 

 

3) Tem ciência das condições de trabalho dos trabalhadores das agroindústrias 

canavieiras em seus ambientes de trabalho, na indústria e no campo, com ênfase para os 

trabalhadores que atuam no corte manual e mecanizado da cana-de-açúcar? 

 

4) De quê forma se dá o serviço de assistência social do município? Quais as principais 

demandas? 

 

5) Em relação aos trabalhadores do setor sucroalcooleiro, poderia falar em respeito ao 

trabalho da assistência social para com os mesmos? 

 

6) Há a presença de cortadores de cana no município, há ou houve alguma demanda da 

parte desses trabalhadores para com a assistência social na última década? 

 

7) Em relação aos trabalhadores migrantes, saberia nos dizer se eles tem ou tiveram 

acesso (para o caso de registros passados) a algum programa social como Renda Cidadã, 

Programa Bolsa Família, Identidade Jovem, dentre outros? 

 

8) Qual o posicionamento da assistência social e da prefeitura em respeito à chegada de 

trabalhadores migrantes sazonais no município na última década? 

 

9) Nos últimos anos tem crescido a mecanização do corte da cana-de-açúcar, como 

avalia isso tendo em vista o município? 

 

10) Caso hajam trabalhadores migrantes sazonais no município, tem ciência da 

existência de alojamentos em que residam os mesmos? Quais as condições em que se 

encontram os mesmos? 
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11) Qual a principal dificuldade enfrentada pelos trabalhadores migrantes ao chegar aos 

locais de destino? 

 

12) Tem ciência da existência de trabalhadores terceirizados, avulsos, que trabalhem no 

setor sucroalcooleiro? 

 

 13) Saberia informar o número de trabalhadores no setor sucroalcooleiro no município? 

Qual a importância do setor para o município? 

 

14) Em caso de município com unidade processadora, quais os impactos causados pela 

implantação e manutenção da agroindústria no município? 

 

15) Poderia nos falar em respeito às condições de trabalho desses trabalhadores, desde 

os ônibus, distribuição de EPI‟s e a utilização dos mesmos pelos trabalhadores? 

 

16) Tem ciência de ações, parcerias, realizadas entre a prefeitura municipal e o setor 

sucroalcooleiro, com ênfase para aquelas relacionadas à assistência social, educação, 

saúde, lazer e cultura? 
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REPRESENTANTES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL- DATA 

___/___/______ 

 

A-Identificação  

B-Apresentação da pesquisa 

 

Município:______________________________________________ 

Nome do entrevistado:_______________________________________________ 

Função: _________________________________________ 
 

1) De que forma é realizado o trabalho da secretária de saúde do município, quais as 

principais demandas e prioridades? 

 

2) Em relação ao setor sucroalcooleiro, quais as principais demandas dos trabalhadores 

das mesmas, mediante os serviços de saúde oferecidos? 

 

3) Há a presença de trabalhadores oriundos de outras regiões do país, qualificados 

enquanto migrantes temporários ou sazonais, ou pelo menos houve na última década? E 

quanto à existência de trabalhadores terceirizados para o setor sucroalcooleiro, bem 

como há trabalhadores que realizam migração pendular no município? 

 

4) Caso haja ou houve o registro de trabalhadores migrantes sazonais no município, 

quais os impactos da presença dos mesmos se destacam (destacaram), bem como, o 

município conta (contou) com a infraestrutura necessária para recepcionar esses 

trabalhadores, no que tange aos serviços básicos prestados? 

 

5) Tem ciência das condições de trabalho dos trabalhadores das agroindústrias 

canavieiras em seus ambientes de trabalho, na indústria e no campo, com ênfase para os 

trabalhadores que atuam no corte manual e mecanizado da cana-de-açúcar? 

 

6) Quais os impactos causados pela chegada de trabalhadores migrantes sazonais no 

município no que diz respeito à saúde? 

 

7) Em respeito aos medicamentos, quais os mais procurados por trabalhadores 

provenientes do corte manual da cana nos últimos anos? 

 

8) Tem ciência da utilização dos serviços públicos de saúde pelos trabalhadores 

migrantes no que diz respeito a tratamentos de incomodações ocupacionais, doenças 

graves, plano odontológico, exames de alta complexidade? 

 

9) Nos últimos anos tem crescido a mecanização do corte da cana-de-açúcar, como 

avalia isso tendo em vista o município? 

 

10) No que diz respeito às promessas de desenvolvimento e geração de emprego e renda 

promovidos pelo setor sucroalcooleiro, qual sua avaliação em respeito a esse discurso 

no município, poderia destacar pontos positivos e negativos desse setor na região? E as 

principais mudanças, tendo em vista o processo de mecanização do corte da cana. 
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11) Em respeito ao atendimento de trabalhadores provenientes do plantio e colheita 

mecanizada, tem ciência das principais reclamações, queixas, incomodações 

ocupacionais que atingem esses trabalhadores? 

 

12) De que forma o município e suas instâncias de gestão e planejamento, enxergam a 

expansão do setor sucroalcooleiro e a implantação de agroindústrias em seu território, 

ou em municípios vizinhos. Há algum incentivo para que se instalem agroindústrias no 

município, ou pelo menos houve ao longo da história do mesmo? Em caso de 

incentivos, de que forma estes se dão? 

 

13) Quais os principais exames médicos solicitados pelos trabalhadores provenientes do 

setor sucroalcooleiro no que diz respeito ao corte manual e mecanizado nos últimos 

anos? 

 

14) Quais os encaminhamentos realizados após a constatação de um quadro de 

adoecimento de trabalhadores ligados ao plantio e colheita manual e mecanizado? 

Como a agroindústria canavieira lida com esses casos?  

 

15) Em relação ao INSS, há registros de trabalhadores que recebem auxílio-doença ou 

qualquer outro tipo de benefício por conta de adoecimento relacionado ao trabalho na 

agroindústria canavieira, com ênfase para os trabalhadores do plantio e corte manual e 

mecanizado? 

 

16) Em respeito às Normas Regulamentadoras, há um conhecimento da secretária da 

saúde sobre o cumprimento das mesmas pelas agroindústrias canavieiras?  

 

17) Quais as ações e medidas tomadas pelas agroindústrias canavieiras no que diz 

respeito há prevenção de acidentes e doenças do trabalho? Há alguma vinculação com 

algum serviço municipal? 

 

18) Em caso de acidente envolvendo trabalhadores do setor sucroalcooleiro, quais os 

procedimentos realizados na instância municipal? 
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REPRESENTANTES DAS ENTIDADES SINDICAIS- DATA ___/___/______ 

 

A-Identificação  

B-Apresentação da pesquisa 

 

Município:______________________________________________ 

Nome do entrevistado:_______________________________________________ 

Função: _________________________________________ 

 

1) Há quantos anos você atua neste sindicato? 

 

2) Poderia nos falar um pouco em respeito à história do mesmo, a qual federação e 

confederação ele está relacionado? 

 

3) Quais as categorias e qual o número de trabalhadores que o sindicato representa? 

 

4) O sindicato está ligado à outra base sindical, ou possui base própria, quantos e quais 

os municípios abrangem sua base sindical? 

 

5) Em quais agroindústrias canavieiras, os trabalhadores de sua base sindical atuam, ou 

atuaram nos últimos anos? 

 

6) Tem ciência da existência de trabalhadores terceirizados, avulsos, que trabalhem no 

setor sucroalcooleiro? Qual o número de trabalhadores terceirizados atuando nas 

agroindústrias canavieiras, quais os reflexos disso em sua base sindical? Há algum 

impacto? 

 

7) Poderia nos falar em respeito às condições de trabalho desses trabalhadores, desde os 

ônibus, distribuição de EPI‟s e a utilização dos mesmos pelos trabalhadores? 

 

8) Quais são as principais reivindicações e queixas feitas pelos trabalhadores? Poderia 

descrever as condições de trabalho oferecidas/ vivenciadas pelos mesmos? 

 

9) Em respeito ao transporte dos trabalhadores, dê que forma o mesmo se dá e quais as 

condições dos mesmos? 

 

10) E com relação à alimentação, quais as condições oferecidas/existentes? 

 

11) Em respeito às Normas Regulamentadoras, há um conhecimento da base sindical 

sobre o cumprimento das mesmas pelas agroindústrias canavieiras?  

 

12) Quais os encaminhamentos realizados após a constatação de um quadro de 

adoecimento de trabalhadores ligados ao plantio e colheita manual e mecanizado? 

Como a agroindústria canavieira lida com esses casos?  

 

13) Em relação ao INSS, há registros de trabalhadores que recebem auxílio-doença ou 

qualquer outro tipo de benefício por conta de adoecimento relacionado ao trabalho na 
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agroindústria canavieira, com ênfase para os trabalhadores do plantio e corte manual e 

mecanizado? 

 

14) Há a presença de trabalhadores oriundos de outras regiões do país, qualificados 

enquanto migrantes temporários ou sazonais, ou pelo menos houve na última década? E 

quanto à existência de trabalhadores terceirizados para o setor sucroalcooleiro, bem 

como há trabalhadores que realizam migração pendular no município? 

 

15) Caso haja ou houve o registro de trabalhadores migrantes sazonais no município, 

quais os impactos da presença dos mesmos se destacam (destacaram), bem como, a base 

sindical conta (contou) com uma infraestrutura necessária para recepcionar esses 

trabalhadores, no que tange aos serviços básicos prestados? 

 

16) Qual a visualização que o sindicato tem em respeito à presença de trabalhadores 

migrantes sazonais que chegam à região, bem como em respeito aos trabalhadores 

terceirizados e avulsos? 

 

17) Tem ciência de acidentes de trabalho envolvendo esses trabalhadores no município 

na última década? 

 

18) Em respeito à presença de trabalhadores migrantes sazonais, há alojamentos para os 

mesmos no município, e quais as condições se encontram esses alojamentos, há 

vistorias regulares? O que é levado em consideração nas mesmas? 

 

19) Quais mudanças tem notado, com a transição do corte manual para o mecanizado 

nas agroindústrias canavieiras, e quais os impactos diretos para o município? 

 

20) No que diz respeito às promessas de desenvolvimento e geração de emprego e renda 

promovidos pelo setor sucroalcooleiro, qual sua avaliação em respeito a esse discurso 

no município, poderia destacar pontos positivos e negativos desse setor na região? E as 

principais mudanças, tendo em vista o processo de mecanização do corte da cana. 

 

21) A entidade sindical oferece cursos de capacitação/ qualificação para os 

trabalhadores filiados? Qual o posicionamento do mesmo em respeito aos cursos 

oferecidos pelas agroindústrias canavieiras, ou por aqueles que os trabalhadores 

realizam por sua própria conta? 

 

22) O sindicato faz reuniões, assembleias periódicas com os trabalhadores? 

 

23) Levando em consideração o discurso que permeia os cursos de qualificação 

profissional e do emprego através da mecanização do corte da cana, qual a avaliação do 

sindicato em respeito? 

 

24) Como é a relação do sindicato com as agroindústrias canavieiras? 

 

25) Quais as maiores dificuldades enfrentadas pelo sindicato para atuar? Há 

receptividade pelos usineiros? 

 



347 
 

26) De que forma o sindicato vê o desenvolvimento e expansão da agroindústria 

canavieira na 10
a
 Região Administrativa de Presidente Prudente e sua relação com os 

movimentos de luta pela terra, bem como para com os pequenos produtores? 

 

27) Qual a respectiva representatividade dos pequenos produtores, pecuária e produção 

de alimentos na base sindical? 

 

28) De que forma enxerga a instalação de unidades processadoras provenientes de 

capitais estrangeiros e as mudanças que trouxeram para o setor na região? 

 

29) Tem ciência dos incentivos oferecidos para a instalação das unidades processadoras, 

dentre outros que permitem que as mesmas continuem em funcionamento, bem como 

das políticas públicas utilizadas para favorecer o setor? 

 

30) Qual a atuação das unidades processadoras instaladas na região para com o meio 

ambiente e os impactos sociais e ambientais relacionadas à instalação e manutenção das 

agroindústrias canavieiras? Já ouviu falar dos planos de responsabilidade das empresas 

em relação ao impacto socioambiental nos municípios em que as mesmas se instalam? 

 

31) Nos últimos anos muitas unidades processadoras deixaram de funcionar na região, 

quais os impactos desse fenômeno para a economia e desenvolvimento dos municípios, 

bem como para a base sindical e para os trabalhadores? 

 

32) Gostaria que pudesse refletir em respeito à conjuntura vivenciada pelo país na 

atualidade e o futuro da base sindical, quais os rumos você poderia vislumbrar para a 

mesma nos próximos anos? 

 

 

 

Anexo 03- Exercícios realizados com software ATLAS ti 
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Anexos 04-Questionários Osteomusculares 
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Anexo 05-Comunicados de Acidente de Trabalho 
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Anexo 06- Notícias de Jornais 
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Anexo 07- Termos de Ajuste de Conduta (TACs) 
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Anexo 08-Proposta de curso de qualificação 

 



379 
 

Anexo 09-Autos de Infração-Ministério Público-CAEX 
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