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RESUMO  

As atividades da agroindústria sucroalcooleira do Estado de São Paulo, mais 

especificamente na região de Ribeirão Preto (porção nordeste do estado), desenvolveram-se 

sobretudo ao longo das últimas quatro décadas e, atualmente, encontram-se em destaque com a 

maior produção de cana-de-açúcar do mundo. 

A região de Ribeirão Preto/SP sempre foi de grande atração para trabalhadores 

migrantes ou sazonais pelo emprego de grande contingente de força-de-trabalho. Com as 

dinâmicas envolvidas nesse processo, inserido na globalização, percebemos algumas alterações 

no desenvolvimento da atividade, com destaque para sua mecanização e queda do número de 

cortadores empregados na lavoura canavieira. Assim, percebemos modificações nas relações de 

trabalho e nos fluxos migratórios desses trabalhadores. Grande parte viajava da região Norte e 

Nordeste do país com destino ao Estado de São Paulo, atualmente, verificamos importantes 

fluxos para Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Goiás. 

 

PALAVRAS-CHAVE: lavoura canavieira; mecanização; força-de-trabalho; migrações internas 

INTRODUÇÃO 

Acompanhamos atualmente o processo mundial de modernização das etapas produtivas 

relacionado à produção agrícola, em particular da cana-de-açúcar. Tal processo inclui o 

desenvolvimento e aperfeiçoamento de técnicas e a crescente mecanização das atividades do 

campo.  

¹ Pesquisa de Iniciação Científica, em andamento, sob orientação da Prof. Dra. Rosa Ester Rossini. 
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mailto:victoria.vianna@usp.br


2 
 

Esta modernização capitalista do campo inclui a expansão, concentração e 

internacionalização da agroindústria canavieira. E impacta diretamente as relações de trabalho 

empregadas na produção, transformando relações sociais, econômicas e políticas nas diferentes 

escalas geográficas. 

 Este artigo apresenta as reflexões realizadas até o presente decorrentes da pesquisa de 

iniciação científica que se encontra em desenvolvimento. O objetivo central do estudo é 

compreender as dinâmicas atuais do campo brasileiro, com ênfase nas atividades do setor 

canavieiro. Observa-se o processo de modernização na Região de Ribeirão Preto (SP) e suas 

implicações nas relações de produção e de trabalho. Aborda-se especialmente os trabalhadores 

migrantes ocupados na atividade, principalmente na função de cortadores de cana, mas também 

em outras atribuições – catadores, tratoristas e motoristas, por exemplo. 

METODOLOGIA 

 De maneira a iniciar os estudos realizamos buscas, com o intuito de levantar material 

bibliográfico e literatura específica sobre o assunto em dissertações, teses, artigos, livros, 

publicações e estudos em geral, dispondo assim de dados secundários para fundamentar a 

pesquisa e enriquecer argumentos e bases teóricas. Também consideramos pesquisas e 

levantamento de informações em instituições como Fundação Sistema Estadual de Análise de 

Dados (SEADE), Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e Instituto de Economia 

Agrícola (IEA). Além do acúmulo obtido nas discussões e estudos em disciplinas do curso de 

graduação, como Geografia Agrária I e II, Migrações e Trabalho e História Econômica do 

Trabalho no Brasil. 

Dentro da pesquisa incluímos o trabalho de campo como importante contato com o 

objeto de estudo. O trabalho de campo, realizado no início da pesquisa (2º semestre de 2012) 

para o município de Morro Agudo/SP, foi de grande contribuição para a aproximação com o 

cotidiano dos trabalhadores e trabalhadoras envolvidos nesse ramo da agroindústria e com a 

dinâmica de funcionamento das usinas e parte das relações de trabalho. Para o mês de fevereiro 

de 2013 planejamos outra atividade de campo para o Estado do Piauí, nos municípios de 

Valença do Piauí e Pimenteiras – local de origem de trabalhadores ocupados com o corte e 

também com outras atividades relacionadas à agroindústria da cana-de-açúcar. 
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O campo brasileiro e as relações de produção e trabalho  

 

 O desenvolvimento desigual do território brasileiro implica em desigualdades na 

distribuição territorial das relações de produção sendo percebidas diferentes dinâmicas ou 

processos de intensidades diferentes nas diversas regiões do país(OLIVEIRA, 2005). Essa 

desigualdade e contradição no desenvolvimento do campo brasileiro também aparece nas 

formas e processos de expropriação da terra entre as regiões do país. Conforme exemplo do 

autor: 

“Deve-se lembrar aqui que, certamente, esse processo é comandado diretamente pela 

territorialização do capital na região sudeste. Porém, na região sul, junto com essa ação direta do capital, 

há também a monopolização do território através da subordinação da produção camponesa, que tem 

propiciado o processo de ampliação da propriedade camponesa através da anexação das pequenas pelas 

médias e grandes. Há, portanto, um processo de expropriação no seio da própria produção camponesa: o 

camponês médio ou rico anexa, através da compra, a terra do pequeno camponês, que muitas vezes opta 

pela ampliação de sua terra em outra região do país – por exemplo, na Amazônia ou no Centro-Oeste. Ou 

mesmo, quando tenha sido vítima da proletarização, migrando para as cidades.” (OLIVEIRA, 2005, p. 

498/499) 

 

Participa desse processo o desenvolvimento dos meios produtivos dotados de alta 

tecnologia, utilizados principalmente por grandes empresas. Como consequência, intensifica-se,  

de modo direto e/ou indireto, a exploração dos trabalhadores. Neste contexto, as atividades 

agroindustriais ganham complexidade e domínio do ramo do agronegócio; a pequena produção e 

o pequeno proprietário tem seu espaço reduzido. 

 A partir dessa discussão dos modos de produção que se desenvolvem no campo, é 

possível refletir no tipo de relação de trabalho que se insere nessas estruturas. Pensar no 

emprego da força-de-trabalho assalariada e na forma do trabalho familiar, que encontra espaço 

para continuar se reproduzindo em meio às relações estabelecidas. 

O campo brasileiro é marcado pela contradição do desenvolvimento simultâneo do 

trabalho assalariado e familiar (OLIVEIRA, 2005). Desse modo, duas formas distintas de 

produção estão inseridas no processo - o trabalho familiar, que se volta para as pequenas 

propriedades (por exemplo, a produção de aves por pequenos produtores para frigoríficos de 
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maior porte) e o trabalho assalariado, na figura do bóia-fria, que se ocupa nas médias e grandes 

unidades capitalistas (monocultura da cana-de-açúcar, por exemplo).  

 Com a ideia da contradição envolvendo essas relações e processos, temos a expansão 

do trabalho assalariado, como os bóias-frias empregados nas lavouras de cana-de-açúcar no 

estado de São Paulo. Entretanto, tal expansão não impede a reprodução do trabalho familiar, 

que é gerado a partir das próprias contradições internas do capital (OLIVEIRA, 2005). 

O processo é observado de maneira desigual em escala temporal e territorial, já que ao 

verificar a realidade do trabalho no campo, nota-se expansão e retração dessas formas de 

relação, oscilando ao longo do tempo e nas diferentes regiões do país.  Uma das marcas da 

estrutura agrária do Brasil na atualidade, como apontado por OLIVEIRA, é caracterizada pelas 

formas de trabalho empregadas na agricultura no que se refere às culturas que abastecem o 

agronegócio. É característico, pois o modo como esta atividade se desenvolve torna evidente a 

perversidade do processo. Verificamos que nesse tipo de produção, os pequenos produtores, 

que antes viviam e trabalhavam no campo, são expulsos da terra para dar lugar às grandes 

propriedades. Desse modo, os trabalhadores empregados nessa atividade são muitas vezes 

moradores da cidade que se deslocam até o campo no período da safra, como o caso dos bóias-

frias. Desse modo, THOMAZ JUNIOR afirma que 

 

“Temos, sim, a partir das diferentes formas de realização da relação capital x trabalho e das 

demais expressões que o trabalho assume, na sociedade atual, que apreender as estratégias 

empreendidas pelos setores hegemônicos, para darem vazão ao ‘maquinário produtivo’, pois será com 

base nesse processo que poderemos entender as ações táticas de 

exploração/subordinação/dominação/sujeição/controle do capital sobre o trabalho e suas ramificações 

para a sociedade, de maneira geral.” (2007, p. 8) 

 

Nesse contexto, inserimos o processo de modernização que é verificado nas atividades 

agrícolas e agroindustriais atualmente, como destacado pelos autores SILVA, M. A. M. e 

 MARTINS, R. C.(2010), sendo que “a mecanização de frações do processo produtivo, por 

exemplo, ocasionou a maior captação de força de trabalho temporária, em detrimento da 

manutenção dos trabalhadores já contratados.” 

 Acompanhamos um campo marcado pela modernização das suas etapas produtivas, 

sendo grande a articulação entre indústria e campo. As máquinas, instrumentos, técnicas, 

http://lattes.cnpq.br/6617183095074852
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insumos e tecnologias empregadas estão sendo modernizadas, mas os processos não ocorrem 

de modo homogêneo. O campo brasileiro ainda reserva desigualdade e contradição nos seus 

processos produtivos. 

 

Macro-região de Ribeirão Preto 

 

 Área de estudo 

 

Destacamos as atividades da agroindústria sucroalcooleira do Estado de São Paulo, 

mais especificamente na macro-região de Ribeirão Preto – região localizada na porção nordeste 

do estado de São Paulo englobando as regiões administrativas de Ribeirão Preto, Barretos e 

Franca de acordo com dados do Instituto Geográfico e Cartográfico (figura 1).  

 

 

Figura 1 – Regiões administrativas do Estado de São Paulo, observação para porção nordeste do Estado 

onde se localizam as regiões administrativas de Barretos, Franca e Ribeirão Preto - objeto de estudo 

desta pesquisa. Fonte: Instituto Geográfico e Cartográfico (2009). 
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 Contextualização da região 

 

 A ocupação da região de Ribeirão Preto teve início com a cultura do café em meados do 

século XIX – considerado o primeiro grande ciclo de crescimento dessa região paulista. A 

atividade cafeeira desenvolveu-se na região de maneira predominante até a década de 1930 e 

tem sua importância para o desenvolvimento do estado no que tange as dinâmicas das forças 

produtivas e relações de produção. 

 Na década de 1930 a quebra da bolsa de valores de Nova York – EUA afetou a 

exportação do café brasileiro e consequentemente sua produção sofreu uma grande queda. Os 

grandes latifundiários produtores de café, ao sofrerem com a crise, se depararam com uma 

situação de reconfiguração da estrutura do rural paulista. Temos a diversificação de culturas e 

atividade pecuária uma situação que se seguiu a esse momento do campo em São Paulo, o que 

acabou por gerar uma nova e mais profunda divisão territorial do trabalho agrícola (ELIAS, 

2003).  

 Nesse contexto de diversificação de culturas relacionadas com a atividade agroindustrial 

temos o aumento do plantio de produtos como milho, laranja, algodão e cana-de-açúcar. Há, 

portanto, o crescimento das atividades ligadas à agroindústria que se expandem para maiores 

áreas e com maiores escalas de produção.  

 A cana-de-açúcar nesse período vai se estabelecendo como uma das principais culturas 

da região e se expande para uma área cada vez maior do Estado de São Paulo. Hoje 

verificamos sua importância no mercado nacional e internacional sendo a região de Ribeirão 

Preto responsável pela produção de mais de 35% do álcool brasileiro, além de ser considerada 

como o principal pólo sucroalcooleiro do mundo (CALIENTO, 2004). 

Sobre a expansão dessa atividade, destacamos alguns elementos que influenciaram na 

caracterização da região, como o estabelecimento do Programa Nacional do Álcool – Pró-Álcool 

em meados da década de 1970, aumento da demanda nos mercados interno e externo, além 

das condições naturais da região apropriadas à lavoura canavieira, presença de capitais, 

indústrias, instituições e suporte de pesquisa e experimentação agrícola (Instituto Agronômico de 

Campinas) e proximidade com o mercado consumidor que mais crescia no país (SOARES, 

2000). 
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A respeito do estabelecimento do Pró-Álcool e de outros incentivos do governo temos o 

estímulo da produção do etanol para abastecimento do mercado automotivo interno e externo – 

produção de álcool anidro para adição à gasolina. Desse modo, a atividade vinculada à 

agroindústria da cana-de-açúcar passa por uma fase há muito já consolidada nesta porção do 

Estado de São Paulo, destacando-se como área de produção agrícola mais moderna do país. 

 

            A agroindústria sucroalcooleira 

 

          A partir de 1975 são notáveis as políticas do governo brasileiro, como o programa Pró-

Álcool e outras anteriormente referidas, visando o incentivo à produção sucroalcooleira dessa 

região paulista, além da crise internacional envolvendo a produção de petróleo durante a década 

de 1970 – que acabou por afetar a importação do combustível e acelerar medidas 

governamentais para implantação do Pró-Álcool. A este respeito, ELIAS (2003) afirma: 

 

  “Com o Próálcool, instalaram-se destilarias por todo o Estado de São Paulo, 

especialmente na região de Ribeirão Preto, que, em decorrência de sua tradição no cultivo de 

cana-de-açúcar e na sua transformação industrial, com elevada produtividade, assim como em 

virtude de sua alta capacidade de rapidamente expandir o meio técnico-científico-informacional, 

tornou-se a região preferencial para os investimentos gerados com o Próalcool.” (p.143) 

 

         Nesse contexto, é possível verificar o desenvolvimento da atividade, considerando os 

estudos e as tecnologias desenvolvidas no ramo e o processo de mecanização da agricultura, 

inseridos em um contexto mundial de modernização das etapas produtivas relacionado à 

produção agrícola. Desse modo, a produção de cana-de-açúcar na região está associada a 

rigorosos padrões técnicos e diretamente ligada à atividade industrial.  

        Relacionando esse processo de expansão e modernização da produção agrícola com as 

atividades desenvolvidas como um todo no território brasileiro, é notável como em determinados 

espaços o processo ocorre e intensifica-se enquanto que por outros nem consegue chegar. Em 

outros termos, o processo desenvolve-se de maneira desigual, privilegiando os capitais os 

capitais relacionados à produção voltada para a exportação. Assim, a região de Ribeirão Preto 
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atrai muitos investimentos do ramo, configurando-se então como a principal região produtora do 

Estado de São Paulo. 

 

Modernização da agricultura e força-de-trabalho  

 

Somado à expansão da atividade pelo território paulista, observamos o desenvolvimento 

da agroindústria no que se relaciona com as tecnologias empregadas. Principalmente nas 

últimas décadas destacamos a modernização das atividades do campo com a mecanização e 

aperfeiçoamento de técnicas utilizadas e aumento do número de máquinas – como 

colheitadeiras, tratores, caminhões.  

Nesse processo altamente mecanizado, as relações de trabalho e, mais 

especificamente, a força de trabalho humana, sofreram significativas transformações. A região 

de Ribeirão Preto sempre foi de grande atração para trabalhadores migrantes ou sazonais pelo 

emprego de grande contingente de trabalhadores. No que diz respeito ao impacto aos 

trabalhadores, o primeiro ponto a ser destacado é a queda do número de cortadores necessários 

para colheita. Com o refinamento do maquinário e aumento do número de equipamentos, o 

trabalho, antes realizado por dezenas de trabalhadores, atualmente é desempenhado 

primordialmente por uma máquina, capaz de produzir muito mais que o trabalho humano nesta 

atividade. Como consequência, notamos alterações nos fluxos migratórios para a região. Grande 

parte dos trabalhadores eram provenientes dos estados do Norte e Nordeste, contudo, hoje há 

importantes fluxos para Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Goiás, conforme apontado por 

MORAES, M. D. C.; FRAZÃO, F. e ROGÉRIO JUNIOR, T., que afirmam que “os estados de 

Minas Gerais e Mato Grosso do Sul despontam também como um novo destino. Na verdade, 

trata-se da expansão do capital agroindústria e do aliciamento de uma mão-de-obra farta e de 

baixo custo em regiões com altos fatores de expulsão” (2007, p. 276). 

Sobre a força de trabalho da lavoura da cana-de-açúcar e esse contexto de 

modernização, destacamos o seguinte trecho de SILVA e MARTINS, 2010 (p. 209): 

 

“Este movimento de capitalização da agricultura na região de Ribeirão Preto gerou profundas 

transformações não apenas nas formas do espaço regional. Como convém a uma análise que visa integrar 
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o sentido de totalidade da noção de labor, destaca-se ainda o conteúdo da reprodução deste processo 

modernizador, no âmbito das novas formas de organização e absorção da força de trabalho. A 

mecanização de frações do processo produtivo, por exemplo, ocasionou a maior captação de força de 

trabalho temporária, em detrimento da manutenção dos trabalhadores residentes já contratados. Ao serem 

excluídos do processo produtivo, estes trabalhadores, juntamente com os trabalhadores migrantes 

provenientes das regiões norte e nordeste do país, formaram um excedente de força de trabalho que vem 

servindo de maneira funcional ao processo de acumulação, não apenas desta região, mas também de 

outros espaços afetados pelo agronegócio no Estado.” [grifo do autor] 

 

 Desse modo são configuradas novas dinâmicas e relações inseridas no setor agrícola. 

Os trabalhadores antes empregados na atividade encontram-se a procura de novos mercados 

e/ou postos de trabalho. Muitos trabalhadores, ou melhor, a maioria deles, não é absorvida pelo 

contexto atual de mecanização do campo, ou seja, procuram se realocar em novos postos, 

mudando de tarefa ou buscando áreas onde a mecanização não é tão intensa quanto o Estado 

de São Paulo.  

Também ocorre dentro desse processo o que podemos chamar de degradação do 

trabalho, pois pela falta de colocações, o trabalhador desempregado acaba se sujeitando a 

vagas em localidades cada vez mais distantes de sua terra de origem e condições mais 

precárias ou salários mais baixos. SILVA e MARTINS (2010) discorrem sobre a questão do 

trabalho empregado na agroindústria de cana-de-açúcar paulista, abordando pontos verificados 

atualmente, como a segmentação da força-de-trabalho entre migrantes e não migrantes, a 

exploração e até exaustão do corpo humano durante o desempenho da tarefa. Os autores 

discutem também a questão da migração temporária como uma estratégia em relação à 

economia capitalista que necessita de força-de-trabalho barata para expansão de sua atividade e 

dessa economia miserável que cerca os trabalhadores, que necessitam de recursos, mesmo que 

escassos, para sua sobrevivência e reprodução. 

 Dentro desse aspecto é evidente o impacto da mecanização da agricultura no 

desempenho e emprego da força de trabalho, verificando aí como o trabalhador se adapta e se 

sujeita muitas vezes a condições precárias de trabalho de acordo com a falta e escassez de 

perspectivas e oportunidades. Evidenciou-se também o destino dos trabalhadores, que se 

direcionam agora para áreas ainda não muito mecanizadas ou para regiões onde o acesso de 

máquinas e tratores não é facilitado pelo terreno acidentado.  
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Considerações finais 

 

  No campo brasileiro atualmente notamos forte articulação entre indústria e 

agricultura e também a expansão do trabalho assalariado. O processo de modernização 

mesmo presente em todo país não pode ser visto como característica única e fundamental 

do campo brasileiro.  

  O processo de industrialização da agricultura tem unificado dialeticamente o 

campo e a cidade, o rural e o urbano. Esta unidade dialética entre campo e cidade não 

elimina as diferenças, mas aprofunda por meio da união do que o próprio capitalismo 

separou em sua expansão. 

   O latifúndio também cria fronteiras, definindo territórios, os trabalhadores não 

possuem outra opção senão a de vender sua força de trabalho como meio de sobrevivência. 

De acordo com OLIVEIRA (2004, p. 42), a territorialização do capital “varre do campo os 

trabalhadores, concentrando-os nas cidades, quer para ser trabalhadores para indústria, 

comércio ou serviços, quer para ser trabalhadores assalariados no campo”. A prática da 

monocultura molda a paisagem, cria territórios, estabelece normas, articula interesses 

políticos e econômicos. 

  No meio dessas transformações as relações de trabalho também passam por 

metamorfoses. O exemplo dos bóias-frias, tratado nessa análise, ilustra uma série de 

mudanças encaradas pelos cortadores de cana-de-açúcar que hoje se encaixam dentro de 

uma atividade que não deixou de lado sua face degradante. 

  Assim, o movimento de migrações dentro do território nacional também pode ser 

interpretado pela perspectiva de estratégia em relação à economia capitalista que necessita 

de força-de-trabalho barata para expansão da atividade do agronegócio. Nesse aspecto, 

também é expandida a economia miserável que cerca os trabalhadores ocupados no setor 

que necessitam de recursos, ainda que escassos, para sua sobrevivência e reprodução. 
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