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TRABALHO E SAÚDE: O CASO DOS TRABALHADORES TEMPORÁRIOS DA INDÚSTRIA 
CANAVIEIRA EM LAGOA DA PRATA, MINAS GERAIS, BRASIL

WORK AND HEALTH: THE TEMPORATY WORKER’S CASE OF THE SUGAR CANE INDUSTRY AT 
LAGOA DA PRATA, MINAS GERAIS, BRAZIL

RESUMO
O trabalhador braçal da agroindústria da cana-de-açúcar está sujeito aos impactos sociais, econômicos e 

ambientais provenientes dessa monocultura, especialmente pelas condições de trabalho existentes, que in-
cidem sobre sua qualidade de vida e saúde. Utilizando uma metodologia de natureza qualitativa este estudo 
buscou investigar aspectos relativos às condições de vida, trabalho e saúde do trabalhador temporário da 
agroindústria canavieira de Lagoa da Prata, município de Minas Gerais. Para a coleta de dados utilizou-se 
a entrevista semi-estruturada, sendo a amostra delimitada através do critério de saturação e as informações 
foram tratadas através da análise de conteúdo de Bardin. Constatou-se a predominância de trabalhadores jo-
vens e do sexo masculino e a presença de trabalhadores migrantes e reincidentes de outras safras. As mulheres 
parecem desempenhar as atividades laborais de forma igualitária em relação aos homens, logicamente dentro 
de suas limitações físicas. O poder aquisitivo dos trabalhadores parece ser insuficiente, sendo também cons-
tatada uma evidente evasão de capitais oriundos do trabalho do corte de cana com os safristas migrantes. Não 
houve evidências claras de expropriação de pequenos proprietários para a zona urbana aumentando o êxodo 
rural. O trabalho informal estava presente no cotidiano desses trabalhadores, que na época da entressafra se 
valiam de oportunidades variadas para suprir suas necessidades. Embora os trabalhadores mostrassem ter 
ciência sobre a importância da utilização dos EPI’s, constatou-se a necessidade de um melhor conhecimento 
no que se refere aos riscos e problemas de saúde a qual estavam expostos em função das condições de trabalho.

Palavras-chaves: açúcar, trabalhador temporário, trabalho, saúde

ABSTRACT
The farm workers of the sugar cane agroindustry are subject to the social, economic and environmental 

impacts coming from that plantation, especially by the existing working conditions which fall upon their life 
quality and health. Using a methodology of qualitative nature, this study aimed to investigate aspects relative 
to the life, work and health conditions of the temporary worker of the sugar cane agroindustry of Lagoa da 
Prata, town of Minas Gerais. For the data collection, the semi-structured interview was used, the sample 
being limited through the informational redundancy criteria and the information were dealt through the 
Bardin content analysis. The predominance of young and male workers and the presence of migrant workers 
and recurrent from of other crops were found. Women seem to perform the working activities mostly in the 
same way that men, logically within their physical limitations. The worker’s purchasing power seems to be 
insufficient, an evident escape of capitals coming from the sugar-cane cutting with the migrant temporary 
workers. There was no apparent evidence of expropriation of small farms to the urban area increasing rural 
exodus. Informal work was present in these worker’s every day, which at the off-season time made use of di-
fferent opportunities to meet their needs. Although, the workers showed to be aware of the importance of the 
utilization of the equipment for individual protection, the need of an improved knowledge as far as the heal-
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th risks and problems to which they were exposed due to their working conditions are concerned was found.
Key words: sugar, temporary worker, work, health. 

INTRODUÇÃO

O Brasil é o maior produtor de cana-de-açúcar (Saccharum sp) do mundo, com uma área plantada de 
aproximadamente 10 milhões de hectares (IBGE, 2011). Em Minas Gerais, a atividade sucroalcooleira este-
ve durante muitos anos concentrada nas regiões da Zona da Mata e Sul. Após os anos 90 expandiu-se para 
o Triângulo Mineiro, principalmente devido aos investimentos realizados pelos principais grupos empre-
sariais nordestinos, atraídos pelas condições topográficas, o clima e a proximidade com o estado de São 
Paulo, que atualmente é o maior produtor. Com isso, Minas Gerais aumentou gradativamente sua partici-
pação na produção de cana-de-açúcar, especialmente pela concentração de indústrias associadas à mono-
cultura nas mesorregiões Noroeste, Central Mineira, Oeste de Minas, Triângulo Mineiro e Alto Paranaí-
ba que são, atualmente, as principais regiões produtoras (SINDAÇÚCAR, 2003; SIQUEIRA; REIS, 2008).

Localizado na região centro-oeste do Estado de Minas Gerais, o Município de Lagoa da Prata apresenta-se 
como um importante pólo de produção sucroalcooleira, que embora tenha somente uma usina de produção de 
álcool e açúcar, atingiu no ano de 2010 um patamar de 12.000 hectares de área plantada com cana-de-açúcar, 
com uma produção de 840.000 toneladas, representando cerca de 1,24 % da produção mineira (IBGE, 2010).

Paralelamente à geração de empregos e renda, essa produção tem provocado relevantes impactos sociais, 
principalmente no que se refere à questão dos trabalhadores rurais temporários, que são admitidos e demiti-
dos ciclicamente todos os anos. Segundo Brasil (1986), sob a denominação “trabalhador rural” existem duas 
distintas categorias: o trabalhador direto identificado pela consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), que é 
aquele contratado por tempo indeterminado ou definitivo e o trabalhador rurícola braçal, contratado em re-
gime temporário por um período de um ano. Caso as atividades da safra terminem antes deste tempo de um 
ano, automaticamente o contrato é rescindido e o trabalhador temporário é demitido a qualquer momento.

Paralelamente à geração de renda e emprego gerado por esse tipo de atividade, vários estudos desenvolvidos 
no Brasil e especialmente em São Paulo (ALESSI; NAVARRO, 1997; SCOPINHO et al., 1999; ALVES, 2006; 
NOVAES, 2007; ALVES, 2008; RUMIN; SCHMIDT, 2008; RIBEIRO; FICARELLI, 2010; ROCHA et al., 2010) 
têm discutido a problemática que envolve a questão social e ambiental relacionada aos trabalhadores da cana 
de açúcar, entretanto, para o Estado de Minas Gerais pesquisas dessa natureza são ainda incipientes. Ainda as-
sim, independente do local onde foram conduzidos os estudos, os trabalhos, em sua totalidade, são unânimes 
em apontar sérias questões relacionadas a esse labor. Nesse sentido, citam como fatores que geralmente afetam 
negativamente a saúde e qualidade de vida desses trabalhadores: a baixa remuneração, a carência de organiza-
ção sindical, a exploração do trabalhador através do ganho por produtividade, as condições precárias de mo-
radia e alimentação e ainda, as condições ambientais rigorosas a que esses indivíduos encontram-se expostos.

Devido a relevância dessa temática e da escassez de estudos na região investigada, buscou-se, através de uma 
pesquisa exploratória de natureza qualitativa, analisar a percepção do trabalhador temporário da indústria ca-
navieira de Lagoa da Prata no que se refere a alguns aspectos relacionados às condições de vida, trabalho e saúde.
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METODOLOGIA

O Município de Lagoa da Prata está localizado na região centro-oeste de Minas Gerais, no Alto São 
Francisco, com área de 442 km² e cerca e 46.000 habitantes, a 211 km de Belo Horizonte, capital do es-
tado (IBGE, 2010). Sua economia é baseada na agropecuária voltada principalmente para laticínios 
e usina de açúcar e álcool. As áreas rurais periféricas da cidade estão atualmente ocupadas pela mono-
cultura da cana-de-açúcar, na maioria das vezes em terrenos arrendados de antigos produtores rurais. 

O estudo realizado baseou-se numa pesquisa exploratória qualitativa, o que permitiu a análise da percep-
ção do trabalhador temporário da indústria canavieira no que se refere a aspectos relacionados às condições 
de vida, trabalho e saúde. Utilizou-se, como instrumento de coleta de dados a entrevista semi-estruturada, 
aplicada aos trabalhadores temporários que atuavam durante a safra de 2010 na única agroindústria sucroal-
cooleira do município de Lagoa da Prata – MG. Trata-se de uma multinacional que tem cerca de 1500 funcio-
nários (761 temporários e 739 permanentes), com capacidade de moagem de aproximadamente 2,4 milhões 
de toneladas de cana-de-açúcar por safra. Sua produção por safra atinge em média 3,5 milhões de sacas (50kg) 
de açúcar e mais 90 milhões de litros de etanol. Além dos produtos derivados da cana-de-açúcar, a exportação 
de energia elétrica, gerada a partir da queima do bagaço da cana, ultrapassa os 70.000 megawatt-hora por ano.

A entrevista buscou, através de questões norteadoras, abordar temáticas que envolviam o perfil sócio-
-econômico do trabalhador temporário na agroindústria da cana-de-açúcar, assim como aspectos relacio-
nados à saúde, desafios e dificuldades desse tipo de trabalho. A seleção dos entrevistados foi realizada à 
partir de um cadastro de trabalhadores disponibilizado pela empresa estudada e também por um banco de 
dados fornecido pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Lagoa da Prata, totalizando 761 trabalhadores 
temporários que estavam atuando na safra do período do estudo (maio e junho de 2010). Os candidatos 
foram selecionados através de sorteio e convidados posteriormente. Um entrevistado inicialmente eleito 
poderia ser substituído por outro subseqüente, caso este não se dispusesse a participar da pesquisa ou de-
monstrasse baixo grau de cooperação. Anteriormente ao processo de realização das entrevistas foi reali-
zada uma entrevista-piloto para verificar a adequação das questões elaboradas aos objetivos da pesquisa.

O número de entrevistados foi definido em função dos critérios de saturação, conforme proposto por Fon-
tanella et al. (2008). Segundo esses autores, a amostragem por saturação constitui uma ferramenta conceitual 
freqüentemente empregada nos relatórios de investigações qualitativas, sendo utilizada para estabelecer ou 
fechar o tamanho final de uma amostra em estudo. Sendo assim, o fechamento amostral é definido quando 
os dados obtidos passam a apresentar, na avaliação do pesquisador, uma certa redundância ou repetição, não 
sendo considerado relevante persistir na coleta de dados. Com base nessa metodologia, foram entrevistados 
oito homens e duas mulheres, totalizando dez trabalhadores temporários, que foram previamente orienta-
dos sobre a pesquisa e seus objetivos e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

O conteúdo das entrevistas foi transcrito e analisado tendo como base a metodologia qualitativa da Aná-
lise do Conteúdo, conforme proposto por Bardin (1979). Esta metodologia é constituída por um conjunto 
de técnicas de análise das comunicações visando, por meio de procedimentos sistemáticos e objetivos de 
descrição do conteúdo das mensagens, obter indicadores quantitativos ou não, que permitam a inferên-
cia de conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) das mensagens.

Por se tratar de uma pesquisa que envolve diretamente seres humanos (Resolução 196/96 
CNS), o projeto da pesquisa foi encaminhado para o Comitê de Ética da Fundação Educacio-
nal de Divinópolis - FUNEDI, obtendo aprovação em 04/06/2009, através do Parecer 51/2009.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

O perfil dos trabalhadores temporários entrevistados

O perfil dos trabalhadores temporários da cana-de-açúcar, entrevistados em La-
goa da Prata, foi delineado por meio de características básicas como sexo, idade, escolari-
dade, renda familiar, moradia, trabalhador local ou migrante, jornada de trabalho sema-
nal, número de safras trabalhadas na empresa e tempo total de trabalho na usina (Tabela 1).

A idade dos trabalhadores entrevistados apresentou uma variação entre 19 e 44 anos, evidencian-
do maior número de jovens, pois é um trabalho que exige força física e resistência. Em relação ao nível 
de escolaridade, todos os entrevistados sabiam ler e escrever, o que foi observado quando leram e assi-
naram o TCLE, porém, todos os migrantes sazonais entrevistados apresentaram ensino fundamen-
tal incompleto, com exceção do entrevistado de Japaraíba, que tinha o 2º grau completo. Dos demais 
trabalhadores entrevistados, quatro apresentaram ensino médio completo, inclusive um destes com 
curso técnico em segurança do trabalho e as duas mulheres apresentaram ensino fundamental in-
completo (Tabela 1). Segundo Balsadi; Silva (2008), de um modo geral, a maioria aos trabalhadores 
temporários da agroindústria canavieira tem baixa escolaridade e são migrantes dos Estados mais po-
bres do Brasil, sendo muitos desempregados e pequenos agricultores que abandonam suas terras.

TABELA 1
Caracterização sócio-econômica, jornada e tempo de trabalho de trabalhadores temporários da agroindústria 
canavieira de Lagoa da Prata - MG.

Sexo/

Idade

Escolaridade Renda

Familiar

(salários)

Moradia Procedência

Jornada 
trabalho

(horas

semanais)

No de Safras 
trabalhadas

Tempo de 
trabalho na 
Usina (anos)

M/ 35 2º grau-Curso 
Técnico

4 própria Lagoa da Prata 36 8 8

F /34 5ª série 1 a 2 alugada Lagoa da Prata 44 4 4

M /44 2º grau 3 própria Lagoa da Prata 44 21 21

M/ 19 6ª série 1 a 2 própria Morrinhos - BA 44 1 1

M/ 25 7ª série 1 própria Morrinhos - BA 44 1 1

M/ 34 4º série 2 alugada Morrinhos - BA 44 2 2

M /41 4ª série 2 alugada Morrinhos - BA 44 2 2

M/ 22 2º grau 4 própria Lagoa da Prata 44 3 3

M /33 2º grau 3 própria Japaraíba-MG 44 14 14

F/ 40 4ª série 1 a 2 própria Lagoa da Prata 44 5 5

Fonte: Relatório de entrevistas. 2010.  M = masculino; F = feminino
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Dos entrevistados, dois moravam em casa de aluguel. Oito trabalhadores afirmaram pos-
suir casa própria e argumentaram que conseguiram o imóvel graças às safras já trabalha-
das na usina sucroalcooleira (Tabela 1). Os migrantes nordestinos afirmaram nas entrevis-
tas possuir residência própria na cidade de origem, onde retornavam após o período de safra.

Durante a safra (que geralmente ocorre de abril a novembro) os entrevistados tiveram uma ren-
da familiar mensal variando entre um a quatro salários mínimos. A expectativa quanto à aquisição de 
bens de consumo duráveis (como veículos, máquinas de lavar roupa, televisão, etc...) por meio da re-
muneração obtida durante a safra foi pequena, pois o que recebem geralmente não ultrapassa as des-
pesas mensais para a manutenção da casa, aquisição de alimentos, remédios e pagamento de contas de 
luz, água, telefone e aluguel, no caso daqueles que não têm casa própria. O trabalhador solteiro espe-
ra, na melhor das hipóteses, a compra de uma motocicleta com a renda acumulada durante a safra. 

Depoimentos:
Uso o dinheiro para manutenção da casa, comprar um móvel novo às vezes ou pagar conta mesmo.

Eu quero comprar uma moto.

Merece destaque o fato de que dos dez trabalhadores entrevistados, quatro eram procedentes da ci-
dade de Morrinhos, sul da Bahia, evidenciando a presença do migrante de outros estados nesse tipo de 
labor. De acordo com Novaes (2007), os trabalhadores que chegam do Nordeste possuem um per-
fil condizente com o que se precisa hoje para o corte manual. Por terem sido desde criança, socializa-
dos no árduo e duro trabalho da agricultura na sua região de origem, o trabalho no canavial não os as-
susta. Além disso, eles geralmente são preferidos pelos usineiros por serem mais dedicados ao trabalho 
e gratos aos empregadores pela oportunidade do emprego, geralmente inexistentes em suas regiões.

Ao descreverem sobre a jornada de trabalho, os entrevistados afirmaram que os trabalhadores temporá-
rios do plantio, corte de cana e operadores de máquinas trabalham 44 horas semanais e recebem por produ-
tividade nas horas estipuladas em contrato, enquanto que os trabalhadores temporários dos tratos culturais 
(como capina e adubação), trabalham por 36 horas semanais. Todos têm uma folga semanal, porém a forma 
como se realiza é diferenciada. Os trabalhadores locais trabalham de segunda-feira a sábado e recebem folga 
no domingo e os migrantes trabalham no sistema conhecido como “5 por 1”, que consiste em trabalhar cinco 
dias consecutivos na semana e receber a folga no sexto dia, previamente acordado entre as partes. Segundo 
Mendonça (2006), na folga 5 por 1, a cada dia de folga, só um pequeno grupo pode se reunir. Isso diminui o 
convívio social, familiar e a possibilidade de organização política, o que contribui para a manutenção das con-
dições de trabalho existentes e dificulta a superação de suas dificuldades, pois historicamente, apenas as rei-
vindicações coletivas costumam ser ouvidas e atendidas pelos empregadores. Somente os usineiros ganham 
com esse sistema, pois exclui a exigência de pagamento de horas extras nos finais de semana, efetivando-se 
na prática, como uma forma contraditória de não cumprimento de uma legislação mais ampla e pertinente.

Apesar da forma de pagamento por produtividade da colheita da cana-de-açúcar ser alvo 
de discussões no mercado de trabalho sucroalcooleiro, a remuneração por produção tem am-
pla base legal. Ela está prevista no artigo 457, § 10 da Consolidação das Leis do Traba-
lho (CLT), com incontroversa aceitação doutrinária e jurisprudencial (MORAES, 2007).
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No que se refere ao tempo de trabalho na usina, observou-se variação entre aqueles indivíduos que 
estavam em sua primeira safra (iniciantes) até aqueles com 21 anos de trabalho na empresa (Tabela 1). 
No trabalho de corte de cana, é comum haver reincidentes de outras safras - tal fato se deve especial-
mente pela falta de alternativa no mercado de trabalho, uma vez que a maioria não apresenta qualifica-
ção profissional e conseqüentemente têm suas chances diminuídas na disputa por outro tipo de emprego.

O trabalho na monocultura: condições, desafios e dificuldades

A delimitação dos aspectos concernentes às condições de trabalho e sua organização, especialmente no 
que diz respeito às dinâmicas das atividades da agroindústria canavieira, apresenta-se atualmente como 
ação necessária para reconhecimento dos processos que influenciam a vida do trabalhador temporário, nos 
levando a questionar alguns aspectos. Ao serem questionados sobre a função desempenhada na safra de 
2010, oito trabalhadores temporários responderam serem cortadores de cana abrangendo as atividades de 
plantio e colheita. Um afirmou trabalhar no setor de tratos culturais e outro como operador de máquinas.

Depoimentos:
Sou rurícola braçal, faço plantio, corte, capina, catação de bituca, os pedaços de cana que ficam para trás, mas 
este ano eles pararam com esta catação, mudaram muita coisa, cada ano que passa muda.

Sou cortador de cana, prá isso que eu fui contratado, só sei fazer isso.

De acordo com a CLT (BRASIL, 1986) o trabalhador rurícola braçal é aquele que é contratado em regime 
temporário para um período de um ano para cumprir tarefas variadas em um período de safra. Essas ativi-
dades podem ser de corte de cana, plantio, colheita, aspersão de agrotóxicos, aspersão de vinhaça e ajudantes 
gerais. O trabalho de moenda e engenho, assim como o serviço de escritório e almoxarifado são geralmente 
executados por trabalhadores diretos. Decorre daí a variação de funções apresentadas pelos entrevistados.

Um dos grandes problemas enfrentados pelos trabalhadores temporários refere-se à possível dispensa 
no período da entressafra, que os leva a buscar outros tipos de serviços para a sua sobrevivência. A pes-
quisa evidenciou que durante o período de entressafra os trabalhadores temporários que são dispensados 
pela empresa realizam tarefas de natureza diversas. Dentre essas atividades as mais citadas foram traba-
lhos na agricultura e os chamados “bicos” que são trabalhos geralmente simples e de curta duração. Em 
seqüência foi citada a construção civil e, por fim, a tarefa de doméstica, no caso específico das mulheres. 

Para Gomes (2009), uma das questões mais importantes da atualidade é a capacidade que o sistema 
de produção capitalista alcançou de descartar trabalhadores em massa como decorrência do processo de 
permanente reestruturação produtiva, que promove a integração, das maneiras mais diversas, de trabalha-
dores com novas qualificações justapondo-se com as antigas. Nesse sentido, três dos migrantes entrevis-
tados chegaram a afirmar que durante a entressafra não faziam nada, mas depois voltaram atrás e disse-
ram que faziam “bicos”, uma modalidade de ocupação indefinida que supre necessidades momentâneas. 

Ainda segundo Gomes (2009), o desemprego e a deterioração das relações de trabalho tendem a 
criar condições propícias à expulsão de trabalhadores do processo produtivo, obrigando-os a se so-
marem ao exército industrial de reserva que, por sua vez, reforça as estruturas de controle social.
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Depoimento:
A gente faz nada não. Espera aparecer o serviço (safra) de novo. Quer dizer faz qualquer coisa que tiver. Uns 
bicos. Não rende muito, mas, faz o que tem.

Embora duas entrevistadas considerem-se arrimo de família por responsabilizarem-se pe-
las despesas de toda a família, suas falas não contrariam sua índole doméstica, nem eviden-
ciam que elas almejem a participação na esfera civil e política, geralmente realizada pelos homens. 
Elas eram divorciadas e cuidavam sozinhas dos filhos, ocupando a priori posições socialmente 
reconhecidas como masculinas. Para as mulheres que desempenham trabalhos fora de sua esfera do-
méstica, durante os períodos de entressafra, restam as atividades que são culturalmente aceitas como ex-
tensão de suas lidas domésticas, como diaristas e domésticas, justificadas inconscientemente por não 
incompatibilizar com as tarefas de esposa e mãe. Aliado a isso, a carência de educação e infraestrutura 
certamente também contribuem para uma maior restrição das alternativas de trabalho para essas mulheres.

Depoimento:
Trabalho de doméstica; faço limpeza para os outros; outra hora fico em casa mesmo, olhando os meninos, cui-
dando da casa.

A formalidade no trabalho é vista pelos indivíduos como uma importante condição para 
a obtenção da aposentadoria, além de outros benefícios. A ocupação de ajudante de pedrei-
ro ou construtor civil, sem regulamentação legal, na ótica dos entrevistados, não é diferen-
te dos tipos de ocupação criados no setor informal da economia e tratados como “bicos”. 

Embora os trabalhadores temporários da cana-de-açúcar sejam, em sua maioria migrantes, muitos ainda per-
manecem ligados ao campo como pequenos agricultores. Dessa forma, a agricultura familiar percebida como ati-
vidade extra-safra na vida de muitos trabalhadores temporários, tem sido praticada de forma rudimentar, na maio-
ria das vezes, e classificada de lavoura de subsistência por geralmente não ter como finalidade básica o comércio.

Depoimento:
Eu trabalho aqui na roça. Uma hora a gente planta, outra hora a gente mexe também só com a tiração de leite 
(pecuária leiteira) e vai levando.

Não houve evidência nas falas dos entrevistados de ter ocorrido expropriação de pequenos proprietá-
rios para a zona urbana aumentando o êxodo rural, nem tampouco se configurou comprometimento da 
agricultura familiar como conseqüência de suposta expropriação. Dos entrevistados que disseram assu-
mir o papel de agricultores durante a entressafra, apenas um vive na zona rural sem pretensão de ven-
der suas terras para a empresa canavieira onde trabalha, apesar de já ter sido oferecido a ele tal proposta. 

Procurando significados nos discursos proferidos a respeito de condições de trabalho, inferimos que 
estes trabalhadores temporários, na maioria das vezes, almejam igualar-se às condições dos trabalhadores 
ditos definitivos ou permanentes. A condição de permanentes (em detrimento a de temporários) significa 
colocar fim às instabilidades financeiras durante as safras e garantir a contribuição para a previdência social 
ininterruptamente, por tempo indeterminado. Dessa forma, no imaginário do trabalhador temporário, a 
safra é um trampolim para que ele se torne permanente na usina e que tenha a mesma seguridade garantida 
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a seus colegas de trabalho - o ideal promissor de desenvolvimento social e econômico sob a tutela da “usina”.
Os migrantes entrevistados, que foram contratados pela Instrução Normativa Nº65 de 19 de ju-

lho de 2006 (BRASIL, 2010), demonstraram estar conscientes das cláusulas contratuais. Porém, há 
aqueles que resistem em cumprir os termos do contrato segundo a IN Nº65, especialmente no que tan-
ge ao retorno à localidade de origem do trabalhador no final da safra, conforme o relato a seguir:

Depoimento:

Da safra passada, ficaram doze migrantes que não quiseram ir embora com os outros. E hoje esses doze já so-
mam uns sessenta, pois trouxeram as famílias.

O crescimento populacional absoluto de Lagoa da Prata parece estar relacionado com o desenvol-
vimento dos postos de ocupações no setor da indústria sucroalcooleira e na oferta de mão-de-obra 
que se modifica a cada ano. Para a Fundação João Pinheiro (2008), esta cidade apresentou um cres-
cimento de destaque na oferta de empregos no ano de 2008, acima da média existente na microrregião 
da cidade de Bom Despacho - MG. Porém, diante do crescimento da oferta de ocupação formal na in-
dústria sucroalcooleira e de laticínios, constatada anteriormente, não se pode inferir que a mão-de-
-obra dos migrantes e de seus familiares que permanecem em Lagoa da Prata seja absorvida em sua 
totalidade por este setor, o que seria positivamente um arranjo social e econômico providencial.

Contudo, a guisa de apresentação de resultados, outros autores (SILVA, 2001; MARTINE, 2007) têm 
demonstrado o lado negativo dos movimentos migratórios sazonais que terminam em migração conven-
cional, uma vez que o migrante geralmente não retorna ao seu lugar de origem. Nesse sentido, Martine 
(2007) chama a atenção para o impacto social e ambiental negativo que se configura no momento em que 
populações migrantes sem teto ocupam áreas de forma predatória nas cidades de destino. Nesse sentido, 
torna-se importante o planejamento do uso do solo urbano, por meio de políticas públicas que regularizem 
a ocupação dos imóveis no sentido de atender às necessidades dos pobres e evitar essa ocupação predatória.

Para os entrevistados, a forma de contratação e a existência das comodidades do alojamento dos migrantes é que 
diferenciam os dois grupos de trabalhadores temporários: os migrantes e os locais. Os migrantes vivem em um aloja-
mento bem equipado, com tanques de lavar, quadra de esportes e dormitórios com armários e apenas quatro camas.

Depoimento:
No alojamento tem de tudo, o alojamento dos baianos (migrantes) é muito bem equipado, tem tanques de lavar 
roupa, dormitórios de apenas quatro camas cada um, armários no dormitório, até quadra de esporte.

O panorama acima evidenciado parece não se aplicar ao que foi observado em pesquisas rea-
lizadas principalmente no estado de São Paulo (ALESSI; NAVARRO, 1997; ALVES, 2006; NOVA-
ES, 2007; RUMIN; SCHMIDT, 2008), que apontam que muitas agroindústrias sucroalcooleiras dis-
ponibilizam acomodações precárias e/ou condições insalubres de trabalho aos seus empregados.

Uma forma de preconceito da população local em relação aos trabalhadores migrantes, constatada por essa 
pesquisa, refere-se à receptividade desses pelos comerciantes da cidade. Os depoimentos mostram que nas casas 
de comércio da cidade os funcionários, proprietários e atendentes, geralmente, olham os migrantes com descon-
fiança. Tal fato pode estar ocorrendo, não exatamente pela condição espacial (de onde vêm?) que caracteriza esse 
trabalhador, mas pela condição transitória temporal (até quando fica na cidade?) que o caráter migratório encer-
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ra. A insegurança quanto ao saldo das dívidas pendentes e a possibilidade de aumento de clientes inadimplentes 
e conseqüente prejuízo é o que pode dificultar a confiança e conseqüentemente a flexibilidade dos crediários.

Depoimento:
Eu queria comprar umas coisas, um celular. Mas tem que ter crédito. Sem dinheiro não compra e nós não temos 
crédito.

Neste cenário, vislumbramos um quadro significativo da evasão de capitais oriundos do traba-
lho do corte de cana com os safristas migrantes, para as suas cidades de origem. Os migrantes que são 
consumidores em potencial, geralmente não adquirem bens de consumo na cidade a despeito de 
não possuírem crédito, nem despendem quantias substanciais em dinheiro para custos com despe-
sas pessoais e moradia, pois à disposição dos mesmos há o alojamento equipado pela empresa. Portan-
to, o saldo final de seus ganhos, na maioria das vezes, é utilizado nas regiões de origem desses migrantes.

Outro fator que se deve destacar na diferenciação das condições de trabalho do trabalhador temporário mi-
grante e trabalhador temporário local se refere à alimentação: do salário do trabalhador migrante são desconta-
dos R$33,00 por mês para custeio de alimentação, enquanto que o trabalhador local recebe um adicional mensal 
de R$50,00 como auxílio-alimentação. Ainda há uma terceira alternativa: se o trabalhador (migrante ou não) 
optar por fazer suas refeições na lanchonete da empresa, precisa contribuir com a quantia de R$12,00 por mês. 
Tal quadro coloca o trabalhador temporário local em desvantagem quando comprarado ao temporário migran-
te, pois o desconto de R$33,00 para custeio de alimentação é bem mais vantajoso que o adicional de R$50,00 
pago ao trabalhador local, valor que tende a ser insuficiente para tal fim. Entretanto, a melhor opção para ambos 
parece ser a terceira alternativa: fazer as refeições na empresa e contribuir com a quantia de R$12,00 ao mês.

No que se refere ao intervalo para refeição, a empresa proporciona uma hora de almoço com 
descanso obrigatório de uma hora, em cumprimento a uma exigência legal, além de dez mi-
nutos a cada duas horas trabalhadas, para descanso muscular. À disposição dos cortadores de 
cana e demais trabalhadores da agricultura (excetuando os que fazem parte do quadro de tra-
tos culturais), fica estacionado um ônibus equipado com toldo, dez conjuntos de mesas com qua-
tro cadeiras, água refrigerada para consumo e lavatório para higienização antes e depois do almoço.

Neste contexto, em função das condições oferecidas na alimentação des-
se trabalhador, o termo “bóia-fria”, tão apregoado em trabalhados acadêmicos, pare-
ce não se aplicar ao caso, como se pode ver pelo depoimento de um desses trabalhadores:

Depoimento:
Para alimentação o migrante paga 33,00 reais por mês para receber sua marmita e o trabalhador local recebe 
50,00 para levar sua comida de casa. E o trabalhador da cidade só come marmita fria se quiser, pois a usina 
oferece uma marmita térmica.

Cabe ainda ressaltar, que nenhum trabalhador temporário entrevistado se autodenominou “bóia-fria” 
e tão pouco aceita com naturalidade que os outros o façam. Portanto, o termo parece soar com estranheza 
hoje, nas relações sociais que se estabelecem no corte de cana e trabalhos afins, inclusive entre os migrantes.
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Condições de trabalho e saúde

A delimitação das condições de trabalho e sua organização apresentam-se como ação orien-
tada para o reconhecimento dos processos de agravo à saúde que atingem os trabalhadores tem-
porários da agroindústria canavieira. Dessa forma, um dos aspectos investigados nessa pesquisa 
refere-se ao recebimento e utilização dos Equipamentos de Proteção Individual - EPI’s. Ao serem ques-
tionados se recebiam material adequado para a realização do trabalho (aqui se inclui os instrumentos de 
trabalho e EPI’s), assim como instrução para utilizá-los, todos afirmaram positivamente. Neste contexto, 
as instruções sobre uso do EPI’s é oferecida pela empresa e promovida por membros do SENAR (Servi-
ço Nacional de Aprendizagem Rural) e CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes). A utiliza-
ção desses equipamentos é de uso obrigatório e os trabalhadores que não os utilizar durante as ativida-
des laborais estariam sujeitos a advertência oral, escrita e despensa do emprego, caso fosse constatado 
não-uso do equipamento de forma completa e correta durante o trabalho, conforme depoimento abaixo:

Depoimento:
É obrigado a usar o equipamento. Se for pego, por exemplo, faltando a bota ou outra coisa, o trabalhador é cha-
mado a atenção e se repetir tem que assinar advertência e se continuar pode ser mandado embora.

Pela fala dos entrevistados verifica-se que a preocupação com a segurança do trabalhador temporário 
tem sido observada pela empresa. Em caso de ocorrência de acidentes de trabalho, seja pela falta do EPI 
ou mesmo com a utilização deste, o trabalhador é tratado no próprio campo de serviço e dependendo da 
gravidade da lesão é levado para o pronto-socorro local. Os casos mais comuns de acidentes relatados pe-
los trabalhadores foram as estocadas no olho com pontas de cana, cortes nos dedos ou braços e tonturas.

Depoimento:
Já tomei uma podãozada no pé. Levei cinco pontos. Antes era assim, a gente era levado para o ambulatório da 
usina, o médico fazia o serviço e aí ninguém denunciava para a medicina do trabalho como acidente de traba-
lho. Para você entrar no prédio da empresa a gente tinha que entrar de botina, mas podia cortar cana descalço. 
Hoje não, a enfermeira vai lá ao campo e atende ou é trazido para a cidade no ônibus, para o pronto-socorro.

Durante as entrevistas foi questionado ao trabalhador temporário quais os principais ris-
cos a que estes estariam sujeitos durante o trabalho. As respostas mais freqüentes foram cor-
tes e machucados com podões no corte de cana (n = 7 indivíduos), riscos de lesões muscu-
lares (n = 3), riscos de insolação (n = 2), alergias a poeira e fertilizantes (n = 2), picadas de 
animais peçonhentos (n = 1) e, por fim, quedas em buracos de tatu ou provocados por enxurrada (n = 1).

Apenas dois entrevistados afirmaram ter receio quanto à exposição a fertilizantes e herbicidas, porém não 
souberam precisar os tipos de produtos que os mesmos estariam expostos. Segundo Silva et al. (2005), a expo-
sição a fertilizantes pode causar intoxicações graves. As intoxicações comumente registradas têm sido consi-
deradas acidentais, podendo ser ocasionadas pelos produtos do grupo dos fosfatos, sais de potássio e nitratos.

Quanto às doenças adquiridas no período de permanência do trabalhador na empresa, as mais comuns rela-
tadas pelos trabalhadores temporários foram lesões musculares (n = 3 indivíduos), problemas de coluna (n = 3), 
depressão (n = 2), tendinite e bursite (n = 2) e estafa física e mental (n = 2), causadas especialmente pela intensidade 
do ritmo de trabalho em função do ganho por produtividade e, ainda, pela incerteza quanto à continuidade no em-
prego em safras posteriores. Um trabalhador disse nunca ter adquirido doença enquanto trabalhava na empresa.
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De acordo com Silva et al. (2005), as lesões musculares são patologias típicas dos trabalhadores rurais 
assalariados sendo causadas pela divisão e o ritmo intenso de trabalho com cobrança de produtividade, jor-
nada de trabalho prolongada, ausência de pausas, entre outros aspectos da organização do trabalho. Dessa 
forma, no processo de avaliação de riscos e danos à saúde dos trabalhadores, além das análises das condições 
materiais de trabalho é importante avaliar, tanto suas condições fisiológicas, afetivas, como a experiência 
acumulada em relação à tarefa e às situações concretas de trabalho nas quais os trabalhadores estão inseridos.

Depoimento:
O cortador de cana usa o braço direito (para os destros) como apoio para cortar a cana, é como um camaleão, 
ele se adapta às condições do trabalho exigido alongando a musculatura e os tendões, o que resulta em um braço 
mais longo que o outro. Todo cortador de cana desenvolve um braço mais que o outro.

No que se refere à organização desses trabalhadores, apenas três dos dez entrevistados afirmaram 
ser sindicalizados. Os acordos coletivos de trabalho são celebrados entre empresas e sindicatos repre-
sentativos de categorias profissionais e cada negociação entre o sindicato e a empresa segue os costu-
mes e a política geral de cada região. Geralmente, a categoria da empresa dita a categoria dos emprega-
dos. Quanto aos empregados, eles não são obrigados a filiarem-se a um sindicato, mas se for da sua 
vontade, caberá ao empregador respeitar e acatar as prerrogativas de cada sindicato e seus filiados.

Ao serem questionados sobre o incentivo à qualificação profissional, houve unanimidade de que “a empre-
sa não incentiva a qualificação profissional entre os trabalhadores temporários”. Dessa forma, infere-se que o 
trabalho temporário traduz a idéia de uma substituição ao trabalhador que esteja ausente, uma continuação do 
trabalho de alguém que o executou em safras passadas, ou a execução de trabalhos no posto de serviço de outro 
que ainda pode vir na próxima safra, sem perspectiva de estar no próximo ano para dar continuidade ao serviço. 
O empregado ocupado em uma atividade em um dado momento talvez não permaneça no ano seguinte, por-
tanto, não se faz necessário um investimento continuado em um trabalhador que pode sair ao final de uma safra.

Sobre a distinção entre homens e mulheres no trabalho temporário da indústria da cana, verificou-se que 
não há separação nítida entre a qualidade de serviço entre os sexos, nem tampouco na forma de recebimen-
to salarial. O que pode haver é uma priorização da mão-de-obra masculina em detrimento da feminina.

Depoimentos:
Tem mulheres que cortam mais que homens, mas na média o rendimento é semelhante e perde por pouco. Inclu-
sive elas têm mais persistência, vão trabalhando até a hora de ir embora, já a maioria dos homens, não.

Para a usina não tem homem nem mulher, tem o trabalhador. 

Mendonça (2006) e Cyrino (2009) consideram a dimensão do trabalho como categoria central de aná-
lise das relações de gênero, já que esta categoria incorpora, historicamente, visíveis relações de desigual-
dade e de poder assimétrico entre homens e mulheres. Nesse sentido, a duplicidade de responsabilida-
de – trabalho e família e a conseqüente aceleração de ritmos e cadências vivenciadas por mulheres que 
procuram manter-se no mercado de trabalho sem romper com seus antigos afazeres domésticos, funções 
tradicionais que as mulheres exercem secularmente e que permanecem como encargos específicos fe-
mininos, têm um caráter de invisibilidade social, sendo desqualificadas e desvalorizadas socialmente.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

As transformações e modificações nas relações de trabalho em empresas rurais na atualidade, como o pa-
gamento por produtividade e o contrato para período de safra, tendem a potencializar a crise social e econô-
mica observadas em países em processo de desenvolvimento e de economia agrária, como é o caso do Brasil. 

Nesse contexto, a análise das condições de trabalho, vida e saúde do trabalhador rurícola braçal do se-
tor canavieiro na atualidade significou uma busca de compreensão do lugar do ser humano em sua esfera 
social, buscando contribuir com dados empíricos para a análise sobre as relações sociais de produção. É 
preciso, portanto, deflagrar um processo de reflexão, crítica e autocrítica pelo pesquisador em quaisquer 
níveis de educação acadêmica e reacender o debate sobre a mais-valia no processo produtivo. A amplia-
ção deste debate é um desafio que poderá incorporar os resultados auferidos nesta investigação que re-
vela trabalhadores temporários rurícolas braçais reféns de um fetichismo globalizante e contemporâneo 
e mais atual que nunca, o contraditório fetichismo da estabilidade profissional. A contradição deriva da 
própria condição de transitoriedade a que estão sujeitos os trabalhadores temporários no desempe-
nho de suas funções, entretanto, a estabilidade continua sendo uma realidade distante para os mesmos. 
Contudo, enquanto safristas, esta condição parece ainda ser a mais disponível e geradora de sacrifícios.

O estudo não identificou evidências claras de expropriação de pequenos proprietários para a zona urbana 
aumentando o êxodo rural e comprometendo a agricultura familiar em função de perda de espaço de agricul-
tores para a empresa. Talvez porque esta expropriação já tenha ocorrido em tempos passados, quando se ini-
ciou o processo da industrialização do setor canavieiro na região de Lagoa da Prata, ainda na década de 1940.

No que se refere às condições de alojamento oferecidas pela empresa aos trabalhadores temporários mi-
grantes, verificou-se um quadro diferenciado ao comumente relatado em estudos similares realizados em 
outras agroindústrias sucroalcooleiras, onde geralmente há precariedade. Os entrevistados relataram a dis-
ponibilidade de dormitórios com armários e quatro camas, tanques de lavar roupa e quadra de esportes.

A empresa também cumpre a lei no que se refere ao intervalo para refeição e descanso a cada duas 
horas trabalhadas. De forma semelhante, à disposição dos trabalhadores há um ônibus equipado 
com toldo, mesas, cadeiras, água refrigerada para consumo e lavatório para higienização. Nesse qua-
dro, o termo “bóia-fria” parece não se adequar a realidade desses trabalhadores e nem tão pouco pare-
ce ser aceito por eles. Entretanto, o trabalhador migrante, em função da condição transitória tempo-
ral que o caráter migratório encerra, sofre com a falta de credibilidade por parte do comércio local.

O trabalho informal estava presente na realidade dos trabalhadores temporários, que na épo-
ca da entressafra se valiam de oportunidades variadas para suprir suas necessidades financei-
ras e com isto, engrossam as fileiras do exército industrial de reserva à espera da safra seguinte.

A empresa disponibilizava equipamentos de proteção individuais adequados e conscientizava sobre a im-
portância da utilização dos mesmos através de cursos de integração profissional e treinamento, contribuindo 
para minimizar o índice de acidentes de trabalho aos quais eventualmente estavam expostos. Porém, em fun-
ção da forma de execução do serviço, ou seja, o exercício corporal cíclico e repetitivo a que estão sujeitos, os 
cortadores de cana se submetem a uma série de riscos e problemas de saúde, tanto no dia-a-dia quanto no exer-
cício da função ao longo do tempo. Apesar disso, não parece haver, por parte dos trabalhadores entrevistados, 
um conhecimento claro sobre as correlações que se estabelecem entre o trabalho desenvolvido e a sua saúde.

O conhecimento produzido por meio dessa pesquisa pode contribuir para o desenvolvimento de uma éti-
ca transdisciplinar no sentido de uma economia que sirva ao ser humano e não o inverso como nos faz crer a 
cultura capitalista neoliberal. Em decorrência do dinamismo tecnológico e a aposta no maior lucro e produ-
tividade em detrimento de programas sociais e estabilidade profissional, países de economia agrária, como o 
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Brasil, são relegados à condição de subordinação às multinacionais de agronegócios para o cumprimento de 
seus papéis como exportadores de commodities. Portanto, tornam-se necessárias políticas de inclusão social 
através de medidas e projetos pensados em escalas local, regional, nacional e global, bem como, medidas 
de proteção ao meio ambiente buscando a sustentabilidade no trabalho e no equilíbrio sócio-econômico.
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