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Resumo 
 
O texto tem como objetivo central apresentar algumas reflexões sobre os desdobramentos da 
reestruturação produtiva no âmbito do agronegócio canavieiro no estado de São Paulo - Brasil. 
Dessa forma, buscaremos dimensionar as formas de como esse processo tem alterado a relações e 
condições de trabalho no âmbito da produção canavieira, sobretudo através do processo de 
mecanização da colheita da cana-de-açúcar. Em termos de procedimentos metodológicos nos 
embasamos em reflexões teóricas sobre a temática em questão, análise de documentos que abordam 
as mudanças no processo produtivo da cana-de-açúcar, a análise de dados de fonte secundária e 
trabalhos de campos. Embora os representantes do setor canavieiro assegurem que o trabalho nos 
canaviais mudou, que a imagem do trabalhador laborando em canaviais sob condições precárias faz 
parte do passado, temos observado que, apesar da reestruturação produtiva do capital tenha 
ocasionado mudanças no processo produtivo da cana-de-açúcar, os trabalhadores inseridos nesse 
processo ainda enfrentam longas jornadas de trabalho, pressão por metas e resultados, ausência de 
pausas etc., o que tende a intensificar as patologias no ambiente de trabalho. 
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PRODUCTION RESTRUCTURING DIMENSIONS OF SUGARCANE AGROINDUSTRY 
IN SÃO PAULO STATE – BRAZIL 

 

Abstract 

The text aims to present some reflection on production restructuring evolution of sugarcane 
agribusiness in São Paulo state – Brazil.  We seek to dimension the ways in which this process has 
been changing work relationships and conditions in sugarcane production, chiefly through 
sugarcane harvest mechanization process.  In terms of methodological procedures we have 
supported our study with theoretical considerations on the theme, analysis of documents that 
approach changes in sugarcane production process, analysis of secondary source data and field 
works.  Though sugarcane sector representatives ensure that the work in sugarcane plantations has 

                                                                 
1 Esse texto é resultado das primeiras reflexões que estamos desenvolvendo na pesquisa de doutorado, intitulada “Novas 
e velhas formas de degradação do trabalho no agrohidronegócio canavieiro nas Regiões Administrativas de Presidente 
Prudente e Ribeirão Preto (SP), junto ao Centro de Estudos de Geografia e Trabalho – CEGeT/Coletivo Cetas - 
UNESP/Campus de Presidente Prudente”, a qual está vinculada ao Projeto Temático "Mapeamento e análise do 
território do agrohidronegócio canavieiro no Pontal do Paranapanema - São Paulo - Brasil”.  
 



changed, that the image of workers under precarious conditions is past, workers involved in this 
process still face long work journeys, pressure for goals and results, lack of pauses, etc., which 
tends to augment work environment pathologies.    
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Introdução 
  

Historicamente, o setor canavieiro passou por vários processos de reestruturação ao longo de 
seu desenvolvimento no Brasil, seja do ponto de vista técnico, gerencial ou mesmo na gestão do 
trabalho. No entanto, o processo de reestruturação produtiva verificado no âmbito das 
agroindústrias canavieiras no Brasil não ocorre de maneira isolada, mas, situado no interior do 
processo geral de reestruturação que atingiu largamente o mundo do trabalho no final do século 
XX, marcada pelo fordismo/taylorismo e mais tarde pela acumulação flexível.  

Para Alves (2007) a reestruturação produtiva, de modo geral, foi marcada por um longo 
processo de mutações sócio-organizacionais e tecnológicas que transformaram a morfologia da 
produção de mercadorias em vários setores da indústria e dos serviços. No caso do 
fordismo/taylorismo, suas ideias e valores estavam embasados na necessidade de construir um novo 
tipo de trabalhador e uma nova sociedade, a do consumo. Onde os novos métodos de trabalho são 
inseparáveis do modo de pensar, de viver e sentir a vida (ALVES 2007; HARVEY, 2010).   

Embora tenha enfrentado barreiras, sobretudo, no período entre guerras, o fordismo, que 
surgiu nos EUA, foi disseminado para outras nações capitalistas, onde “os padrões de vida foram 
elevados, as tendências de crise foram contidas, a democracia de massa preservada e a ameaça de 
guerras intercapitalista tornaram-se remotas” (HARVEY, 2010, p. 125).  
 Para o autor, o mundo capitalista foi inundado pelo excesso de fundos; e, com as poucas 
áreas produtivas reduzidas para investimento, esse excesso gerou forte inflação. Mais tarde, ficou 
evidente que o fordismo e o keynesianismo eram incapazes de conter as contradições inerentes ao 
capitalismo. Essa situação levou as grandes empresas/corporações a entrar num novo período de 
reestruturação e ativação do controle do trabalho (HARVEY, 2010).   

No bojo dessas mudanças surge o novo complexo de reestruturação produtiva, o toyotismo, 
que é tão somente mais um elemento compositivo do longo processo de racionalização da produção 
capitalista e de manipulação do trabalho vivo que teve origem com o fordismo/taylorismo, oriundo 
de um processo lento, desigual e combinado, que percorreu maior parte do século XX (ALVES, 
2007).  

De modo geral, modelo reestruturação japonês apoia-se na flexibilização dos processos de 
trabalho, dos mercados de trabalho, dos produtos e nos padrões de consumo. Além de ser 
caracterizado pelo surgimento de novos setores de produção e novos modos de fornecimento de 
serviços financeiros, novos mercados e inovação tecnológicas e organizacionais, esse modelo de 
produção também aumenta o poder dos empregadores (patrões), que consequentemente passa a 
pressionar e controlar mais os trabalhadores no processo de produção.  
 A flexibilidade do trabalho adquiriu múltiplas determinações, no âmbito do modo de 
produção capitalista, a partir da Terceira Revolução Tecnológica, sob a ofensiva neoliberal. Nessa 
conjuntura, ela se intensificou e expandiu-se a tal ponto de não se restringir somente a “[...] maior 
versatilidade possível do trabalhador”, mas de tornar-se, no sentido geral, “[...] um atributo da 
própria organização social do processo de produção” (ALVES, 2005, p 23-24).  

Para Alves (2007), o toyotismo e acumulação flexível representam, o verdadeiro espírito do 
novo complexo de reestruturação produtiva, a ideologia orgânica da produção capitalista sob a 
mundialização do capital, o qual tem por característica a ampliação dos valores e regras de gestão da 
produção e de manipulação do trabalho vivo, sustentam uma série de inovações organizacionais, 
inovações tecnológicas e inovações sócio-metabólicas. 



Cabe salientar, que no contexto do novo complexo de reestruturação produtiva, as inovações 
sociais interiores diferenciam-se das exteriores. Sendo que, as inovações interiores à produção 
capitalista aparecem nos aspectos organizacionais; tecnológicos e as sócio-metabólicas, enquanto 
que as inovações exteriores se inserem em questões econômicas e geo-econômicas; político-
institucionais e culturais (ALVES, 2007).   

Embora, no âmbito do agronegócio canavieiro, a nova reestruturação produtiva atinja tanto 
as inovações sociais interiores como as exteriores, nossa análise estará centralizada especialmente 
nas inovações da tecnologia e do trabalho.    

 Desse modo, buscaremos nesse texto apresentar algumas reflexões preliminares sobre o 
crescente processo de mecanização da colheita da cana-de-açúcar no estado de São Paulo, já que 
este é o maior produtor da lavoura da cana-de-açúcar no país, e também por apresentar os maiores 
índices de mecanização na colheita. 

Em termos de procedimentos metodológicos buscamos inicialmente nos embasarmos em 
reflexões teóricas sobre a temática em questão, análise de documentos que abordam as mudanças no 
processo produtivo da cana-de-açúcar, análise de dados de fontes secundarias e trabalho de campo.  
  

O processo de modernização da agricultura no Brasil e a inserção da máquina na colheita da  
cana-de-açúcar  
 

O processo de modernização da agricultura no Brasil teve início em meados da década de 
1960, incentivado pelo Estado e tendo como principal instrumento, o Sistema Nacional de Crédito 
Rural (SNCR). O maior objetivo do Estado era tornar a agricultura brasileira até então considerada 
arcaica e atrasada, consumidora de insumos modernos, produzidos pelo setor industrial.  

De modo geral, tal processo fazia parte de um modelo de desenvolvimento produtivista 
implantado em várias regiões do mundo, derivado do movimento expansionista capitalista, marcado 
pelo crescimento econômico e avanço tecnológico, que impulsionou a expansão de monoculturas, 
uso indiscriminado de fertilizantes químicos, agrotóxicos, máquinas e implementos agrícolas no 
processo produtivo (ALVES, 1991; GONÇALVES NETO, 1997; HESPANHOL, 2008).  

Todavia, o subsidio estatal, à inserção de novas tecnologias, (implementos agrícolas e 
insumos químicos) tornou a estrutura de produção agrícola no Brasil ainda mais desigual e 
excludente. Enquanto, os grandes produtores rurais tiveram acesso livre ao crédito subsidiado, 
incentivos à produção de lavouras para a exportação, os pequenos produtores rurais, menos 
capitalizados permaneciam utilizando-se de práticas tradicionais e mão de obra familiar.  

A modernização da agricultura promoveu a expansão da mecanização agrícola, 
consequentemente gerou a expulsão de milhares de trabalhadores, já que a quantidade de terras 
ocupadas por parceiros, posseiros e pequenos arrendatários/produtores também diminuíram. Ou 
seja, de modo geral, o processo de modernização da agricultura no Brasil, promoveu à concentração 
fundiária, o êxodo rural, a superexploração dos trabalhadores, à concentração da renda e o 
desemprego (ALVES, 1991; GONÇALVES NETO, 1997).  

No bojo da modernização agrícola, a partir do ano de 1965, a cultura da cana-de-açúcar 
também passa a desfrutar da política de concessão de créditos, subsidiados à agricultura através do 
(SNCR) e nesse contexto, surge às primeiras colhedoras nos canaviais brasileiros, especificamente, 
na região de Ribeirão Preto/São Paulo, com as chamadas máquinas vitrine2.  

O estímulo à mecanização da colheita da cana-de-açúcar manteve-se latente, contudo sem sua 
predominância nos canaviais. As colhedoras foram sendo aprimoradas no decorrer dos anos, e na 
década de 1980, o rendimento médio de uma máquina já atingia 200 toneladas /dia em 10 horas de 
trabalho, substituindo aproximadamente 30 trabalhadores do corte manual, com produção superior a 
6 toneladas/dia (ALVES, 1991, THOMAZ JUNIOR, 2002). 

                                                                 
2 Tratava-se de máquinas/colhedoras que entravam em operação no inicio da safra e em seguida eram substituídas pelos 
cortadores e postas de volta na vitrine. Mais detalhes ver ALVES (1991, p. 84). 



Embora, a modernização agrícola tenha acelerado o processo de tecnificação nos canaviais 
paulistas, sua implantação foi estimulada de forma mais intensa, apenas a partir de 1984, com a 
greve de Guariba, município localizado na região de Ribeirão Preto. Naquele momento a 
mecanização da corte da cana-de-açúcar foi incentivada pelos usineiros, devido às greves dos 
trabalhadores rurais do corte manual, que diante do trabalho degradante e precário, reivindicavam 
melhores condições de trabalho. Dessa forma, a mecanização do corte de cana passou a ser uma 
necessidade para os empresários canavieiros, já que a máquina tornou-se mais uma forma de 
barganha para negociar a pauta de reivindicações dos trabalhadores grevistas, pois para estes, as 
unidades de produção não podiam permanecer paralisadas (ALVES, 1991, THOMAZ JUNIOR, 
2002).  

Ou seja, a mecanização da colheita da cana-de-açúcar foi antes de tudo, uma estratégia para 
desarticular trabalhadores e sindicatos organizados. A inserção das máquinas na colheita da cana-
de-açúcar vem para suprir as necessidades do capital agroindustrial canavieiro em racionalizar o 
processo produtivo, incrementar a produtividade do trabalho e rebaixar custos de produção 
(OLIVEIRA, 2009).  

De modo geral observa-se que no contexto da reestruturação produtiva do capital canavieiro, 
as mudanças na colheita da cana podem ser posta como a mais são expressivas, pois passou por 
várias fases ao longo do desenvolvimento do setor canavieiro no Brasil. A figura 1 evidencia de 
forma sintética as transformações do trabalho na colheita da cana-de-açúcar ao longo da história. 
Por exemplo, é possível identificar várias fases, as quais perpassam pela mão de obra escrava, boia 
fria, cortador de cana assalariado/produção, operador de colhedora assalariado (contratado pela 
empresa) e operador de colhedora assalariado (contratado pelo terceiro), cujas jornadas de trabalho 
são estipuladas por metas diárias 3.  

 
Figura 1: As transformações do trabalho na colheita da cana-de-açúcar  

 
Organizador: BARRETO, 2014 
 
 Nesse contexto, quando nos voltamos para as transformações ocorridas ao longo da história 
econômica e do trabalho no país, tendo como pano de fundo o processo produtivo da cana-de-
açúcar percebemos que o cenário apresentou poucas mudanças. A monocultura da cana-de-açúcar 
permanece no cerne da economia do país, e com garantias estatais, da mesma forma que o 

                                                                 
3 Vale lembrar que o boia fria, foi um trabalhador marcante, que atuou por muitas décadas nos canaviais paulista, e que 
na realidade, faz parte dos resultados do processo de modernização agrícola no Brasil, sobretudo no estado de São 
Paulo, que expulsou um alto contingente de trabalhadores rurais para os pequenos e médios municípios do interior 
paulista3. As condições econômicas, baseada na pobreza extrema somada a falta de perspectiva de emprego levou-os de 
volta ao campo, contudo na condição de trabalhador rural diarista volante - o boia fria (D’Incao, 1976).  
 



trabalhador canavieiro rural permanece vivenciando formas intensas de exploração, até mesmo 
situações análogas à escravidão.  
 Embora o processo produtivo da cana-de-açúcar tenha iniciado com mão de obra escrava, a 
qual foi mantida oficialmente por mais de três séculos, as transformações políticas, econômicas e 
sociais que ocorreram no país, também lhe proporcionaram mudanças, contudo, isso não significa 
que o trabalho deixou de ser precário ou degradante muito pelo contrário, se manteve. 
 Na realidade, tem-se observado uma mescla de novas e velhas formas de exploração e 
degradação do trabalho, ou espectrais e regressivas. Sendo as formas espectrais aquelas que 
vislumbram os atuais arranjos do capital para explorar a força de trabalho do trabalhador, tais como 
a tecnificação/mecanização do trabalho, trabalho estabelecido em metas e resultados, Participação 
nos Lucros e Resultados, a PLR etc., enquanto que, as formas regressivas nos remetem para o 
passado, tais como, a remuneração do trabalho por produção, descumprimentos de normas e leis 
trabalhistas, cerceamento da liberdade, por meio de dividas e do recrutamento da carteira de 
trabalho, etc.. Nesse sentido, Alves (2003), observa que a percepção da regressividade sócio-
história e as explicitações espectrais são partes inerentes do desenvolvimento do sistema sócio-
metabólico do capital, nas condições do capitalismo moderno.  
 No próximo item, buscaremos contextualizar a expansão da mecanização da colheita da cana-
de-açúcar nos canaviais paulista, e seus rebatimentos para os trabalhadores que atuam na colheita 
manual da cana.   
 
O contexto atual da mecanização da colheita da cana-de-açúcar nos canaviais paulista 
  
 Na atual conjuntura, a mecanização da colheita tornou se expressiva em todo território 
brasileiro, sobretudo no estado de São Paulo. A questão ambiental envolvendo a queima da palha da 
cana e as discussões sobre os efeitos maléficos causados por essa prática ganhou força e levaram o 
então governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, a baixar o Decreto nº 42.056/97, para 
regulamentar as queimadas. Mais tarde, de 19 de setembro de 2002 foi sancionado pela Lei Nº 
11.241, determinando a extinção gradativa da queima da palha da cana, momentos antes que 
antecedem sua colheita.  
 Essa Lei tem como objetivo proibir a queima da palha em todos os canaviais do estado e de 
certo modo, induzir os produtores a mecanizarem a colheita da cana. A determinação é de que até o 
ano de 2021, se deve extinguir por completo a queima da palha nas áreas mecanizáveis, e até 2031, 
em áreas não mecanizáveis4. A lei também proíbe a queima de canaviais a menos de um quilômetro 
dos núcleos urbanos, quando definida por legislação municipal.  
 Contudo, o processo de mecanização da colheita da cana-de-açúcar ainda apresenta certa 
descontinuidade no território nacional. Devido a fatores que restringem sua implementação, dentre 
os quais se destacam a declividade do solo e o custo elevado para aquisição das colhedoras e do 
aparato de transbordo, os quais limitam a aquisição por parte das empresas menos capitalizadas, 
inviabilizando ainda o avanço desse processo (OLIVEIRA, 2009).  
 Esses fatores somados aos protocolos ambientais criados pelos governos estaduais têm 
contribuído para a disparidade no aumento da mecanização, no território nacional. Nesse cenário, a 
região centro-sul, mais precisamente o estado de São Paulo, tem-se destacado como região que mais 
tem avançado na colheita mecanizada, embora igualmente apresente suas disparidades.  
 No caso do estado de São Paulo, problemas se repetem. Mesmo que a aprovação da lei que 
determinava prazos para a extinção das queimadas tenha de certo modo, barateado os valores dos 
implementos agrícolas utilizados na colheita mecanizada (colhedoras, transbordos, tratores etc.), 
esse valor ainda é elevado, o que inviabiliza a prática entre as empresas menos capitalizadas, além 
dos problemas de declividade do solo. Tabela 1.  
 
 
 

                                                                 
4 Para mais detalhes, ver a Lei Nº 11.241, de 19 de setembro de 2002. 



Tabela 1 - Indicadores da mecanização na colheita da cana-de-açúcar no Estado de São Paulo, 
2012/13 

EDR Área de corte (ha) 
Área mecanizada 
(ha) 

Índice de 
mecanização 
% 

Estimativa de 
cortadores de 
cana (n) 

Jales 37.866,0
 

36.552,60 96,5 104 
Lins 162.096,60 155.204,80 95,7 454 
Andradina 241.602,00 229.468,60 95 882 
Fernandópolis 59.850,0

 
54.470,00 91 378 

Assis 225.841,00 204.370,10 90,5 1.256 
Jaboticabal 258.126,00 228.268,90 88,4 2.713 
Votuporanga 117.291,40 102.974,10 87,8 824 
Araçatuba 243.885,00 213.768,80 87,7 1.879 
Barretos 441.747,90 387.118,70 87,6 3.626 
Marília 28.925,0

 
24.087,00 83,3 327 

Jaú 246.184,00 203.071,20 82,5 2.802 
Franca 143.445,40 117.947,30 82,2 1.949 
Araraquara 264.285,00 216.473,80 81,9 3.349 
Presidente 
Prudente 

287.260,00 232.026,20 80,8 3.395 

Ribeirão 
Preto 

362.686,00 291.916,30 80,5 4.367 

Avaré 71.860,0
 

57.488,80 80 1.276 
Mogi-Mirim 45.782,4

 
36.513,80 79,8 797 

Presidente 
Venceslau 

136.532,00 108.986,20 79,8 2.092 

Ourinhos 111.915,00 88.855,00 79,4 1.714 
Catanduva 246.007,80 192.214,90 78,1 4.054 
Dracena 147.773,00 115.132,00 77,9 2.057 
Botucatu 88.574,2

 
68.046,10 76,8 1.325 

General 
Salgado 

168.120,30 128.924,20 76,7 1.905 

São João da 
Boa Vista 

126.078,70 96.576,70 76,6 2.328 

Tupã 82.828,9
 

63.051,30 76,1 1.126 
Orlândia 367.078,00 276.906,30 75,4 6.187 
Limeira 156.309,20 116.294,00 74,4 2.800 
São José do 
Rio Preto 

258.098,90 188.477,40 73 4.264 

Itapetininga 48.800,0
 

33.150,00 67,9 1.465 
Sorocaba 30.472,0

 
20.522,40 67,3 607 

Campinas 27.660,9
 

16.250,00 58,7 887 
Itapeva 5.940,00 3.470,00 58,4 673 
Piracicaba 164.165,20 90.741,90 55,3 5.375 
Bauru 90.908,3

 
29.579,20 32,5 776 

Bragança 
Paulista 

3.526,60 480,9 13,6 216 

Fonte: Instituto de Economia Agrícola e Coordenadoria de Assistência Técnica Integral. Adaptado de 
FREDO et. al (2014). 
 



A tabela 1 traz um panorama geral sobre os índices de produção da lavoura canavieira no 
estado de São Paulo, comparando com os índices de mecanização da colheita, por Regiões 
Administrativas.  Assim observa-se que a grande maioria das regiões paulistas já ultrapassou os 
50%, exceto Bragança Paulista e Bauru. Além disso, também se observa que as regiões de Jales, 
Lins, Andradina Fernandópolis e Assis já superaram os 90% no índice de mecanização, deixando 
regiões tradicionais do setor , como Ribeirão Preto, Barretos, Piracicaba etc..  

Além disso, também percebemos que muitas regiões do estado já superaram os 300 mil 
hectares de área de cana plantada, destaque para Barretos, Ribeirão Preto e Orlândia. Ou seja, trata-
se de áreas infindáveis de cana-de-açúcar. Embora o Estado historicamente financie as 
transformações no processo produtivo da cana-de-açúcar, mecanizar por completo os canaviais 
paulista, seria necessário investimento bilionário que muitos empresários canavieiros ainda resistem 
em efetuar.  

Diante desses avanços na mecanização da colheita da cana-de-açúcar, pesquisadores e 
representantes sindicais, sobretudo do Sindicato dos Trabalhadores Rurais (STR), têm argumentado 
que o aumento desse processo, sem a contrapartida de políticas públicas para absorver a mão de 
obra dispensada, tende a ocasionar, antes de tudo, crescente processo de desemprego junto aos 
trabalhadores que atuam ou atuavam no corte manual da cana, em todas as regiões/municípios 
canavieiros.  

Para Alves (2007) a mecanização da colheita da cana é uma ação perversa, porque as 
colhedoras são operadas por um pequeno conjunto de homens, substituindo o trabalho de milhares 
de cortadores de cana e operadores de guincho. Para o autor, estamos diante da perda de milhares de 
postos de trabalho, por parte de trabalhadores, que vivenciam o segundo momento de expulsão pelo 
mesmo agente modernizador; anteriormente, a modernização transformou suas lavouras de 
agricultura familiar em terras para grandes culturas tecnificadas modernas.  

Thomaz Júnior (2002) entende que, de modo geral, os avanços da ciência, no modo capitalista 
de produção, têm de ser avaliados como o desenvolvimento das técnicas que possibilitam a 
crescente dominação do capital sobre o trabalho. Assim, completa: “[...] a tecnologia em si não está 
contra o trabalho ou contra o trabalhador, mas, sim, em favor do capital [...] o trabalho de pesquisa 
técnico cientifica se dá dentro dos moldes e prioridades da produção e reprodução do capital.” 
(THOMAZ JÚNIOR, 2002, p. 136). 
 Azevedo (2008) ressalta que a mecanização na colheita da cana-de-açúcar representa a 
condição fundamental para ampliar a rentabilidade do patrão, que intensifica a atividade do 
trabalhador de maneira forçada, através das metas de produção diária, com a ameaça da perda do 
emprego, numa competição desigual com as máquinas, cada qual substitui entre 80 e 100 
trabalhadores. E o autor completa: “[...] no capitalismo, o controle do trabalho e dos trabalhadores é 
feito mediante pressão, que, no caso específico da atividade canavieira, sinaliza para mecanização 
do processo produtivo” (AZEVEDO, 2008, p. 123).  

 Considerando os avanços da máquina no processo produtivo da cana-de-açúcar ou a 
substituição do homem pela máquina, Antunes (1999) ressalta que, ao mesmo tempo em que o 
capital reduz o trabalho vivo por trabalho morto, este recorre cada vez mais às formas precarizadas 
e intensificadas de exploração do trabalho, a qual se torna ainda mais fundamental para a realização 
de seu ciclo reprodutivo, num mundo em que a competitividade é a garantia de sobrevivência das 
empresas capitalistas (ANTUNES, 1999, p. 120).  
 Para o autor, o decréscimo do proletariado estável e a ampliação generalizada das formas de 
trabalho precarizado (trabalho manual abstrato), sob a forma do trabalho terceirizado, 
desenvolvidos densamente na “era da empresa flexível” e da desverticalização produtiva, são fortes 
exemplos da vigência da lei do valor. Em consequência, cresce o número de trabalhadores que 
vivenciam as condições de desemprego. Assim, compreendemos que a máquina expressa a forma 
material adequada da lógica do trabalho abstrato, o trabalho morto contido nos meios de produção, 
oprimindo o trabalho vivo, na medida em que é determinado pela relação social de produção 
capitalista (ANTUNES, 2007).  



 As ponderações dos autores quanto à problemática que a mecanização da colheita da cana-de-
açúcar pode ocasionar para os trabalhadores inseridos no setor canavieiro, a sujeição homem-
máquina, o trabalho vivo versus trabalho morto – está evidenciado nas relações e condições de 
trabalho vivenciadas pelos os trabalhadores que atuam nos canaviais paulista, e demonstra uma das 
faces perversas do processo de reestruturação produtiva.   

Nesse contexto, quando nos voltamos para a realidade dos canaviais, percebemos que a 
inserção da máquina na colheita da cana-de-açúcar está muito além dos benefícios ambientais, quiçá 
sociais. Na realidade, é mais um instrumento para fragmentar, desestruturar, oprimir trabalhadores e 
representantes sindicais mergulhados em seu processo de produção, além de coagir e intensificar o 
processo produtivo e da produção da mais valia.  

Para os trabalhadores rurais que atuam no corte manual da cana, sua presença representa 
insegurança do emprego e o prenúncio do desemprego, ao mesmo tempo, uma ameaça às 
representações sindicais. Diante da possibilidade de perda, sindicalistas, especialmente STR têm 
abdicado de seus princípios, para atender aos mandos e desmandos do capital, cujos exemplos são 
os acordos coletivos, que, entre suas inúmeras cláusulas, têm beneficiado mais ao empregador, do 
que os trabalhadores. 
 Embora a mecanização da colheita da cana de açúcar, seja proveniente da modernização da 
agricultura no Brasil, seu processo apresenta-se como um dos mais profundos exemplos de 
reestruturação que o capital canavieiro sofreu nas últimas décadas, sobretudo no estado de São 
Paulo.  No próximo item buscaremos refletir sobre as mudanças que a mecanização da colheita da 
cana-de-açúcar trouxe tanto na dinâmica produtiva da cana-de-açúcar como na organização do 
trabalho no processo produtivo da cana de açúcar.  
  
A mecanização da colheita da cana-de-açúcar no contexto da reestruturação produtiva e os 
rebatimentos para trabalho  
 

Ao refletir sobre a inserção da colhedora nos canaviais é relevante enfatizar que o processo 
de tecnificação da colheita da cana-de-açúcar não está apenas embasado na introdução das 
máquinas nos canaviais, mas exige uma série de outras atividades complementares. Nesse sentido, 
Veiga Filho (1998) ressalta que a mudança do corte manual para mecânico, não é apenas uma mera 
substituição de uma técnica por outra.  

 
[...] em termos agrícolas significa combinar e aperfeiçoar quatro aspectos: o 
preparo do solo na lavoura, o dimensionamento dos equipamentos no campo, a 
equipe de manutenção e apoio e ao treinamento do pessoal envolvido, incluindo 
um quinto aspecto, de alterações no transporte e na recepção da cana na indústria. 
(VEIGA FILHO, 1998, p.144)  

 
Ou seja, existe a necessidade de uma gama de atividades (técnicas de manejo) que na 

colheita manual não existia. Para Veiga Filho (1998), o progresso técnico na lavoura aumentou a 
introdução de tratores com diferentes potenciais nos canaviais, para o desenvolvimento de diversas 
operações, trazendo mudanças profundas, tanto no processo produtivo da cana-de-açúcar como na 
organização do trabalho.  

Essas mudanças técnicas que a mecanização da colheita da cana-de-açúcar proporcionou vão 
desde o plantio até a indústria. Contudo, as mudanças no campo se mostram mais expressivas, pois 
houve alterações em todo o processo de produção da cana, as quais perpassam pelo 
redimensionamento dos talhões, nivelamento e limpeza do terreno, níveis de declividade 
diferenciados, que de certo modo dificultam a colheita mecanizada. Também houve alterações no 
espaçamento adequado entre as fileiras, e mudanças no manejo para o crescimento da planta 
favorecer o corte mecanizado. Além disso, houve as alterações nas indústrias, o aperfeiçoamento da 
planta para moer a cana picada ao invés de inteira (ALVES, 1991; VIAN, 2003).  

Além das mudanças na organização do plantio, a modernização da agricultura e 
consequentemente a mecanização na colheita da cana também proporcionou transformações nas 



técnicas de manejo, que está cada vez mais cercada por um forte processo de quimificação, através 
do uso intensivo de agrotóxicos, desde o plantio até a colheita5.  

Nesse cenário, a inserção da máquina e a intensificação do uso de agroquímicos no processo 
produtivo da cana-de-açúcar, evidenciam a face perversa da reestruturação produtiva do capital 
canavieiro. De modo geral, temos como primeiro parâmetro o enxugamento da folha salarial, 
redução no número de trabalhadores contratados, terceirização de atividades; e por conseguinte, a 
superexploração dos trabalhadores que laboram na produção canavieira.  

Ou seja, no âmbito da reestruturação produtiva do capital canavieiro, a inserção da máquina, 
sobretudo as colhedoras, associados aos agentes químicos (agrotóxicos), estão intensificando a 
rotina de trabalho dos trabalhadores. Cada vez mais, os trabalhadores rurais assalariados da cana de 
açúcar, estão laborando num ritmo intenso de trabalho, com cobrança por produtividade, jornadas 
de trabalho prolongadas, ausência de pausas etc. Essas condições tendem a ocasionar o surgimento 
de patologias típicas do trabalho, como as LER/DORT- Lesões por Esforços Repetitivos/Doenças 
Osteomusculares Relacionadas com o Trabalho, além das intoxicações e contaminações através dos 
agroquímicos. (SILVA, et. al., 2005).  

Nesse sentido, Scopinho et. al. (1999), ao analisar o processo de trabalho no âmbito da 
colheita mecanizada da cana-de-açúcar (operadores de colhedoras e de trator transbordo) 
demonstram que os trabalhadores são subjugados a um conjunto de cargas laborais que podem 
trazer inúmeros problemas a saúde que perpassam aos problemas de ordem física, química, 
biológica, mecânica, fisiológica e psíquicas, o que torna o trabalho difícil e degradante. A esse 
conjunto de cargas laborais, tende a se acentuar nas jornadas de trabalho noturno (SCOPINHO, et. 
al., 1999).  
 Dessa forma, apreendemos o trabalhador que atua no âmbito da colheita mecanizada, seja 
contratado pela unidade canavieira ou por um prestador de serviço (terceiro), atua sob o sistema de 
metas e resultados, o que intensifica sua jornada de trabalho, sem alterações salariais6.    
 A respeito da “intensificação do trabalho”, Dal Rosso (2008) ressalta que se trata de mais um 
artifício usado pelo capital e, que se agrega ao cotidiano do trabalhador - o resultado é o aumento da 
exploração de sua força de trabalho, sem reconhecimento ou remuneração. Para o autor, quando 
falamos de intensificação do trabalho devemos partir sempre de quem trabalha, isto é, do 
trabalhador, e não apenas examinar o desempenho das máquinas, ou seja, “[...] analisa-se o processo 
de trabalho, considerado em suas dimensões físicas, intelectuais e psíquicas” (DAL ROSSO, 2008, 
p. 20).  

No contexto da reestruturação produtiva do setor canavieiro, a intensificação do trabalho, 
acúmulo de atividades/funções também estão associadas ao cumprimento de metas diárias de 
trabalho, estabelecida pelo supervisor das equipes, que de modo geral, trabalham com valores 
altíssimos, para nunca ser alcançados7. As metas, por sua vez, sempre estão amarradas a 
bonificações salariais, tais como Participação nos Lucros e Resultados (PLR). Essas ações, 
inerentes ao processo de reestruturação produtiva, estimula o trabalhador a intensificar seu trabalho, 
da mesma forma que, também o pressiona a vigiar os demais, em busca do alcance das metas, e 
consequentemente do abono salarial.  

Nesse viés, Alves (2000) ressalva que a política do bônus salarial, PLR’s, é mais uma forma 
empregada pelo capital para recompensar a desempenho individual dos trabalhadores, ao mesmo 
tempo em que incentiva o espírito de competição, proporcionando então o aumento da produção. O 

                                                                 
5 Cabe ressaltar que os agrotóxicos são utilizados tanto para evitar as pragas (pesticidas e inseticidas), como para 
eliminar as plantas “daninhas” (herbicidas) que crescem junto aos canaviais, através da carpa química. Além disso, 
também se utiliza agrotóxicos para acelerar o processo de maturação da cana em períodos que antecedem a colheita. 
6 O trabalhador contratado pela empresa/unidade canavieira tende a ter os direitos trabalhistas, quando a empresa 
cumpre a Legislação Trabalhista. No caso do trabalhador terceirizado, a situação é ainda mais precária, pois de modo 
geral estes prestadores de serviços burlam as legislações.  
7 De modo geral, as metas são estabelecidas pelos supervisores das equipes, que por sua vez é pressionado pelo gerente 
do setor. No caso do setor agrícola as metas são estabelecidas em áreas (hectares), seja no plantio, tratos culturais da 
cana-de-açúcar e colheita.  



capital trabalha com o interesse pessoal do trabalhador em prolongar e intensificar sua jornada de 
trabalho, a fim de alcançar aumento salarial e garantia do emprego.  

Para o autor, no contexto do toyotismo sistêmico, o crescimento de novas formas de 
pagamento, suprime as políticas salariais e direitos dos trabalhadores, o que representa 
consideráveis perdas, pois, na perspectiva do capital, as novas formas de pagamento têm como 
objetivo fortalecer a relação de parceria entre empresa e empregado, onde o empresariado é o maior 
beneficiado.   
 Outro ponto a ser destacado, é que a tecnificação na produção da cana, sobretudo plantio e 
colheita, tem reduzido de maneira expressiva à contratação de trabalhadores, e consequentemente 
elevado os índices de desemprego nos municípios canavieiros8. Essa problemática somada a 
rotatividade de trabalhadores contratados, cobranças constante por aprimoramento técnico e 
qualificação profissional, e a política do medo instituída nas empresas empregadoras, a comparação 
homem-máquina tem constituído junto aos trabalhadores do setor canavieiro, cada vez mais, um 
medo crescente do desemprego. Em virtude dessas ações, os trabalhadores vinculados às unidades 
canavieiras, tem enfrentado um ambiente de trabalho cada vez mais difícil e precário, em que para 
manter-se empregados, sujeitam-se a condições sub-humanas de trabalho, amplia-se a jornada, 
suprime horário de almoço e o direito de ir ao banheiro, além de muitas vezes laborar adoecidos9.  
 Sobre a insegurança no mundo do trabalho, Alves (2007) observa que a incerteza do emprego 
é inerente ao processo de precarização do trabalho, em suas múltiplas dimensões, cuja origem está 
no desenvolvimento do capitalismo global. Para o autor, o capital controla o comportamento do 
homem que trabalha e eleva a produtividade da força de trabalho, usando a rivalidade no ambiente 
de trabalho e o medo. Nesse caso, o medo do desemprego, associado às necessidades de 
sobrevivência e consumo, permite ao capital intensificar a produtividade e manter o trabalhador no 
processo produtivo. Assim completa:  
 

Através do medo do desemprego o trabalhador assalariado consente maior nível de 
exploração da sua força de trabalho e renuncia a direitos sociais e trabalhistas [...] 
É cultivando o medo que o capital busca constituir novos (e espúrios) 
consentimentos à nova barbárie social. O medo tende a “dissolver” o sujeito e a 
subjetividade humana.  (ALVES, 2007, p. 197).  
 

 Ou seja, no âmbito empresarial, (as unidades canavieiras, as empresas de transporte de cana), 
o medo do desemprego também tem sido utilizado como instrumento de produtividade e controle 
social, pois é utilizado para pressionar os trabalhadores evitar as faltas, mesmo as médicas, e fazê-
los trabalhar mais (DEJOURS, 1949).      
 Nos últimos anos, o sistema capitalista global tem cada vez mais precarizado às formas de 
trabalho/emprego, ao atingir a objetividade e a subjetividade da classe trabalhadora. Ao relacionar o 
fetiche da mercadoria à necessidade do emprego, o capital torna o trabalho indispensável, 
produzindo o medo do desemprego. Com isso, passa a manipular trabalhadores e trabalhadoras e, 
consequentemente, intensificar e precarizar as formas de trabalho (ALVES, 2007). 
 Para Harvey (2010) o modelo de acumulação flexível implica em altos níveis de 
desemprego, rápida destruição e reconstrução de habilidades, perdas salariais, retrocesso sindical, e 
consequentemente intensificação e degradação da força de trabalho. No âmbito do capital 
canavieiro não é diferente. A reestruturação produtiva, no agronegócio canavieiro, por meio da 
mecanização da colheita da cana-de-açúcar, a quimificação em algumas fases do processo, tem 
transformado o ambiente de trabalho, a saúde e a vida dos trabalhadores inseridos no processo 
produtivo da cana-de-açúcar.  

                                                                 
8 De modo geral, uma colhedora de cana substitui cerca de 90 trabalhadores. O processo de quimificação também 
contribui para a redução na contratação de trabalhadores rurais, o exemplo é a carpa química, que tem substituído os 
trabalhadores na capina dos canaviais. Um trabalhador fazendo uso de um pulverizador costal, pode substituir cerca de 
10 trabalhadores laborando com a enxada, ou seja, uma equipe de cinco trabalhadores atuando na carpa química 
substituem 50 trabalhadores.   
9 Informações obtidas em pesquisa de campo.    



Algumas considerações  
 

Nos últimos anos o capital canavieiro tem passado por um intenso processo de 
reestruturação produtiva, que abarca todos os setores (técnico, gerencial e do trabalho). Todavia, 
nesse texto, a análise se restringiu as mudanças ocorridas no âmbito das inovações tecnológicas e do 
trabalho, ou seja, a tecnificação no processo produtivo, sobretudo da intensificação da mecanização 
da colheita da cana-de-açúcar, e os rebatimentos desse processo para os trabalhadores inseridos 
nesse ambiente de trabalho.    

Desse modo, verificou-se de forma preliminar que o trabalho nos canaviais tem vivenciado 
uma mescla de novas e velhas formas de degradação do trabalho. Embora, a mecanização da 
colheita da cana-de-açúcar compareça cercada por argumentos sociais e ambientais, na realidade 
tem sido usada como um artifício do capital canavieiro para desmobilizar os trabalhadores e 
sindicatos organizados, assim como, oprimir e intensificar a exploração dos trabalhadores.  
 Além disso, o processo de mecanização, e as tecnologias da informação implantadas na 
colheita da cana-de-açúcar, por si só não melhoram as condições de trabalho nos canaviais, não 
elimina o ambiente de trabalho degradante, onde os trabalhadores laboram adoecidos para manter o 
emprego. 
 Somado a isso, temos a questão dos elevados índices de desemprego que a mecanização da 
colheita da cana-de-açúcar gera para os municípios canavieiros. A implantação da máquina nos 
canaviais, sem a contrapartida de políticas públicas para auxiliar os trabalhadores canavieiros 
desempregados, a reinserir-se no mercado de trabalho têm sido amplamente discutida por 
pesquisadores e representantes sindicais, já que milhares de trabalhadores estão sendo descartados, 
com a saúde fragilizada, mas distante da idade mínima para pleitear uma aposentadoria.   
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