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Cortadores de cana têm vida útil de 
escravo em SP 
Pressionado a produzir mais, trabalhador atua cerca de 12 
anos, como na época da escravidão

Conclusão é de pesquisadora da Unesp; usineiros dizem que 
estão mudando sistema de contratação e que vão melhorar 
condições 
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Às 4h, José Lúcio Oliveira acorda e prepara a sua marmita e... uma hora 
depois já está a caminho para se juntar a 45 homens e mulheres em direção 
ao canavial 
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O novo ciclo da cana-de-açúcar está impondo uma rotina aos 
cortadores de cana que, para alguns estudiosos, equipara sua vida 
útil de trabalho à dos escravos. É o lado perverso de um setor 
que, além de gerar novos empregos e ser um dos principais 
responsáveis pela movimentação interna da economia, deve 
exportar US$ 7 bilhões neste ano.
Ao menos 19 mortes já ocorreram nos canaviais de São Paulo 
desde meados de 2004, supostamente por excesso de trabalho. 
Preocupados com as condições de trabalho e com a repercussão 
das mortes, as usinas estão mudando o sistema de contratação 
desses trabalhadores, antes terceirizados.
A pesquisadora Maria Aparecida de Moraes Silva, professora 
livre docente da Unesp (Universidade Estadual Paulista), diz que 
a busca por maior produtividade obriga os cortadores de cana a 
colher até 15 toneladas por dia. Esse esforço físico encurta o ciclo 
de trabalho na atividade. "Nas atuais condições, passaram a ter 
uma vida útil de trabalho inferior à do período da escravidão", 
diz.
Nas décadas de 1980 e 1990, o tempo em que o trabalhador do 
setor ficava na atividade era de 15 anos. A partir de 2000, "já 
deve estar por volta de 12 anos", diz Moraes Silva. Devido à ação 
repetitiva e ao esforço físico, "ele começa a ter problemas 



seriíssimos de coluna, nos pés, câimbras e tendinite", afirma.
Para o historiador Jacob Gorender, o ciclo de vida útil dos 
escravos na agricultura era de 10 a 12 anos até 1850, antes da 
proibição do tráfico de escravos da África. Depois dessa data, os 
proprietários passaram a cuidar melhor dos escravos, e a vida útil 
subiu para 15 a 20 anos.
Moraes Silva, que desenvolve pesquisa com o apoio do CNPq 
(Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico) sobre os migrantes cortadores de cana, acaba de 
voltar do Maranhão e do Piauí, novos pólos de fornecimento de 
mão-de-obra para São Paulo.
Uma das constatações da professora é que a maior exigência de 
força física no trabalho está forçando a vinda cada vez maior de 
jovens.
Aparecida de Jesus Pino Camargo, presidente do Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais de Piracicaba (SP), diz que a maioria dos 
cortadores de cana está na faixa de 25 a 40 anos, mas que há cada 
vez mais jovens na atividade, com até 18 anos.
Para a pesquisadora, o trabalhador anda de 8 a 9 km por dia, 
sempre submetido a um grande esforço físico, o que causa sérios 
problemas à saúde. "Esse trabalho tem provocado uma 
dilapidação -esse é o termo, não encontro outro- dos 
trabalhadores", afirma ela.
Moraes Silva, porém, afirma que a situação começa a melhorar. 
Com pressão do Ministério Público, as usinas estão fazendo 
exames admissionais e adotaram várias medidas de proteção aos 
trabalhadores, diz.
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Mudanças beneficiam cortador, dizem 
usineiros 
Entidade aponta fim da terceirização e ganhos de 
produtividade como avanços

Associação das indústrias afirma também que ainda não ficou 
provado que causa de mortes no campo tenha sido o excesso 
de trabalho 
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A Unica (União da Indústria de Cana-de-Açúcar), entidade que 
reúne as indústrias do setor, diz que as empresas estão imprimindo 
várias mudanças que beneficiam os cortadores de cana. Uma das 
principais, segundo o diretor-técnico da entidade, Antonio de 
Pádua Rodrigues, foi a adoção do fim da terceirização, medida 
que já atinge a maioria das empresas.



Atualmente, muitos trabalhadores chegam ao fim de carreira sem 
direito à aposentadoria. Com o fim da terceirização, os 
trabalhadores do setor passam a ser contratados pelas usinas. 
Além de assistência médica, devem ter, inclusive, 
acompanhamento das usinas tanto na ida como na volta para os 
seus locais de origem.
O diretor-técnico destaca que a Unica fez acordos com 
associações de produtores para dar maior transparência à 
produção, além de melhorar a situação de transporte. Pelos 
cálculos dele, os cortadores de cana no Estado de São Paulo 
devem estar por volta de 170 mil.
Quanto ao esforço físico, suposta causa das mortes de 
trabalhadores na colheita e no plantio, Pádua diz que não há 
nenhum estudo com comprovação científica sobre isso. Sobre a 
produtividade dos trabalhadores, o diretor-técnico diz que ela vem 
crescendo devido a mudanças no sistema de colheita. Com a 
queima da cana, a produtividade é bem maior e, apesar dos picos 
de produção de alguns trabalhadores, a média de produção do 
setor é de 8 toneladas por dia, o que garante um salário médio de 
R$ 800 por mês.
O piso de pagamento aos trabalhadores é o correspondente a 6 
toneladas, o que dá uma remuneração de R$ 415 por mês. Pádua 
afirma que, incluídos os benefícios indiretos, como férias e folgas, 
a remuneração dos trabalhadores chega a R$ 5,00 por tonelada.
O diretor-técnico da Unica destaca que estudos importantes, como 
do Banco Mundial e do Instituto de Economia Agrícola, órgão da 
secretaria paulista de Agricultura, ressaltam os avanços sociais no 
setor, como a alta do número de carteiras assinadas. Em 1982, 
18% dos trabalhadores não tinham carteira assinada. Na safra 
2005/6, esse percentual caiu para 6%, destaca o diretor da Unica.
Quanto à concentração da produção, Pádua diz que esse será um 
caminho natural. As novas características de produção vão dar 
cada vez menos espaço para os pequenos produtores, ao menos 
que se reúnam em grupo. O processo de mecanização vai acelerar 
esse processo de concentração, diz ele.
(MAURO ZAFALON)
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"Expulso" por pecuária e soja no NE, 
trabalhador busca canaviais 
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A expansão da cana no centro-sul está trazendo para São Paulo 
trabalhadores de regiões cada vez mais distantes. Antes 
proveniente de Minas Gerais e da Bahia, o novo migrante cortador 
de cana agora vem também do Maranhão e do Piauí.



Maria Aparecida de Moraes Silva, da Universidade Estadual 
Paulista, foi a esses dois Estados para pesquisar sobre esses novos 
trabalhadores. Uma das suas descobertas é que eles são vítimas do 
próprio setor sucroalcooleiro. Com a expansão da cana no centro-
sul e a valorização das terras, a pecuária dessa região está indo 
para áreas do Maranhão.
A formação de novos pastos ocorre em áreas de babaçu, planta 
que dá sustento às famílias da região. Sem essa cultura regional, 
os trabalhadores são obrigados a vir para São Paulo para cortar 
cana. No Piauí, outra região alvo da pesquisa, os pequenos 
produtores são expulsos pelo cultivo da soja, produto que também 
foi em busca de áreas de menor preço devido à valorização no 
centro-sul.
A pesquisadora diz que a presença de cortadores de cana dessas 
regiões em SP é recente. Em 2000, o Maranhão mandou apenas 
uma centena de cortadores ao Estado. Nesta safra, apenas da 
pequena Timbiras virão 7.000 trabalhadores.
Eles são arrebanhados pelo "gato", pessoa responsável pela 
seleção e até o custeio da vinda a São Paulo. O "gato" é 
imprescindível nesse trabalho e faz a ponte entre o trabalhador e 
as empresas. No Maranhão, ele é chamado de "agente de viagem 
para Ribeirão Preto". (MZ)
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Avanço da cana concentra a produção 
nas grandes usinas 
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O avanço da plantação de cana-de-açúcar em São Paulo promove 
uma concentração da produção nas mãos de usinas e grandes 
fornecedores, eliminando pequenos produtores.
Pedro Ramos, professor e pesquisador da Unicamp (Universidade 
Estadual de Campinas), diz que só 25% da cana moída pelas 
usinas é proveniente de fornecedores independentes. Os outros 
75% são matéria-prima das usinas.
Com a expansão da produção de álcool, foram agregados novos 
produtores autônomos, mas cresceram também as áreas das usinas. 
Quem perdeu espaço foram os pequenos.
Há dez anos, 27,6% dos fornecedores de cana às usinas produziam 
até 4.000 toneladas. Na safra 2005/6, esse percentual recuou para 
18%. Já os fornecedores com volume superior a 10 mil toneladas 
subiram de 53,2% para 64,9%, mostra a Orplana (reúne os 
plantadores do centro-sul).
O alto custo das terras, provocado pela própria expansão do 
plantio da cana, faz com que as usinas e grandes fornecedores 
prefiram arrendar terras em vez de comprá-las. Esse sistema 



poderá trazer grande concentração fundiária no futuro, diz o 
professor da Unicamp.
O arrendamento é remunerador, mas não deixa de ser um 
incentivo ao produtor para abandonar a propriedade. Quando o 
contrato não for mais favorável, esse produtor pode ter perdido a 
identidade com a terra, o que vai facilitar a venda da propriedade 
às usinas. Braz Albertini, da Fetaesp, que agrega os trabalhadores, 
diz que, "se a cana dá dinheiro, o pequeno produtor deve plantá-la 
ou arrendar parte da terra para seu plantio, mas não deve nunca 
sair de lá para não perder essa identidade com o campo". (MZ)


