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RESUMO 

 
O agronegócio canavieiro no Brasil vem se destacando no cenário econômico nacional e 
internacional como um modelo de desenvolvimento gerador de energia limpa e renovável. 
Entretanto, o seu desenvolvimento é contraditório. Pois, ao mesmo tempo em que permite a 
introdução de novas tecnologias, escamoteia condições e relações de trabalho precárias, bem 
como a destruição ambiental. A proposta desta dissertação é desvelar os mitos construídos em 
torno do “desenvolvimento” do agronegócio canavieiro, bem como os reflexos da 
mecanização na saúde mental dos trabalhadores-migrantes. Foi realizada uma análise 
criteriosa da literatura, aplicação do questionário Self-Reporting Questionnaire (SRQ-20), 

observação participante e entrevistas semi-estruturadas com trabalhadores-migrantes do sertão 
paraibano e pernambucano que laboram na colheita manual da cana-de-açúcar, na Usina Santa 
Isabel, localizada na região de São José do Rio Preto, interior do Estado de São Paulo. Os 
resultados mostram a (in) sustentabilidade do agronegócio canavieiro, uma vez que tal 
produção é fortemente marcada por condições perversas de degradação ambiental e descaso 
com a vida humana. Constatou-se também a alta prevalência (40%) de Transtornos Mentais 
Comuns e sua associação com o baixo nível de escolaridade dos trabalhadores-migrantes, a 
positividade do teste CAGE indicando casos suspeitos de bebedores-problemas, o 
adoecimento relacionado ao trabalho e o absenteísmo. Por outro lado, o sofrimento psíquico 
ficou evidente no relato dos trabalhadores que denunciam novos padrões de riscos, divisão do 
espaço de trabalho com moderníssimos maquinários e rigorosos mecanismos de controle, 
como as punições, advertências e demissões que amedrontam e ameaçam o futuro destes 
trabalhadores. Por fim, acredita-se que o desafio essencial passa pela construção de políticas 
públicas inovadoras para o meio rural nordestino; políticas que dêem acesso ao trabalho, ren-
da, educação e outros serviços básicos, inclusive, já garantidos na legislação brasileira. 
 
Palavras-chave: Agroindústria. Desenvolvimento Econômico. Migração. Saúde do 
trabalhador. Saúde mental. 
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ABSTRACT 
 

 
The sugarcane agribusiness in Brazil has been increasing in national and international 
economic scenery as a generator model of development of clean and renewable energy. 
However, its development is contradictory. Because at the same time allowing the 
introduction of new technologies, sidesteps conditions and poor working relations and 
environmental destruction. The purpose of this work is to unveil the myths built around the 
"development" of the sugarcane agribusiness, as well as the reflections of mechanization in 
the mental health of workers-migrants. A careful review of the literature was carried out, the 
questionnaire Self-Reporting Questionnaire (SRQ-20), participant observation and semi-
structured interviews with backwoods of workers-migrants Paraiba and Pernambuco that 
operate on manual harvesting of sugarcane in Usina Santa Isabel, located in the region of São 
José do Rio Preto, in the state of São Paulo. The results show the (un) sustainability of the 
sugarcane agribusiness, since this production is strongly marked by perverse conditions of 
environmental degradation and disregard for human life. It was also found a high prevalence 
(40%) of Common Mental Disorders and its association with the low educational level of 
workers-migrants, test positive CAGE indicating suspected cases of drinkers problems, work-
related illness and absenteeism. On the other hand, the psychological distress was evident in 
the story of workers who report new standards risks, division of work space with ultra-
modern machinery and strict control mechanisms, as punishment, warnings and layoffs that 
frighten and threaten the future of these workers. Finally, it is believed that the essential 
challenge is to build innovative public policies for the northeastern countryside; policies that 
give access to work, income, education and other basic services, including, as guaranteed by 
Brazilian law. 
 
Keywords: Agribusiness. Migration. Economic Development. Occupational Health. Mental 
Health. 
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1. INTRODUÇÃO 

O sertão pernambucano sempre fez parte do cenário da minha infância e juventude e, 

até então, ouvia falar das dificuldades de ser agricultor, de lidar com a escassez de água e a 

distribuição irregular das chuvas. Mas a realidade da migração e do trabalho nos canaviais 

eram invisíveis para uma jovem que morava no meio urbano. Conhecer a realidade do campo 

e as vulnerabilidades que os agricultores sertanejos enfrentam foi possível a partir da minha 

participação no grupo de pesquisa: “Migração, saúde e direito”, na Faculdade de Integração 

do Sertão – FIS, Serra Talhada, Pernambuco. O período de observação foi de três anos, entre 

2009 e 2012, através do desenvolvimento de pesquisas com objetivo de investigar os impactos 

da migração e da atividade de corte da cana-de-açúcar sobre a saúde dos trabalhadores-

migrantes nordestinos. 

Inicialmente, o foco dos nossos questionamentos estava relacionado à saúde do corpo 

do trabalhador. E deixávamos de lado, a saúde mental. Entretanto, fomos surpreendidos pelos 

próprios trabalhadores quando escutávamos estas afirmativas: “Cortar cana mexe com a 

mente da gente” e “A gente sonha até cortando cana”. Essas questões impulsionaram a minha 

curiosidade. E isso é fundamental em pesquisa: a curiosidade. 

No meu trabalho de conclusão do curso de bacharelado em enfermagem, analisei o 

sofrimento psíquico enfrentado pelos trabalhadores, a partir, de uma metodologia qualitativa. 

Como resultado do primeiro produto constatou-se que antes de chegarem ao local de trabalho, 

os trabalhadores-migrantes enfrentam o desconforto da viagem e a frustração de promessas 

não cumpridas pelos funcionários da usina.  Nos locais de trabalho são submetidos a diversos 

fatores de riscos, relações de subordinações, divisões rígidas de trabalho, mecanismos de 

controle, a exemplo das metas de produtividade, e punições que ocasionam o sofrimento 

psíquico.  

Ao ingressar no mestrado resolvi continuar com a mesma temática. A sensação era que 

a discussão não merecia um ponto final, até porque os meus colegas que acabara de conhecer 

na capital “Recife” - cidade onde realizo o curso do mestrado - ainda desconheciam a 

realidade vivenciada por estes trabalhadores. Além disso, pode-se observar que existiam 

poucos estudos com foco na saúde mental dos trabalhadores-migrantes do sertão nordestino 

nas atividades agrárias da cana-de-açúcar. 
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Trilhando o mesmo caminho dos canaviais, a partir de um olhar mais amplo, formulei 

algumas perguntas que me conduziram durante este percurso: i) Qual a relação entre a saúde 

mental e o trabalho nos canaviais?; ii)  Qual a prevalência de Transtornos Mentais Comuns 

(TMC) e os fatores associados entre os trabalhadores-migrantes que laboram nos canaviais 

paulistas? e iii) Como o processo da mecanização nos canaviais paulistas tem influenciado o 

sofrimento psíquico desse grupo de trabalhadores? 

O locus desta pesquisa foi a usina Santa Isabel S/A, que encontra-se localizada na 

região de São José do Rio Preto, São Paulo. É importante salientar que a escolha da usina não 

foi aleatória, mas sim pelo fato de ser está a única usina canavieira que vem recrutar os seus 

trabalhadores diretamente no local de origem, neste caso, no sertão paraibano e 

pernambucano. Isso facilitou o contato com o setor de recursos humanos da usina e, 

posteriormente, surgiu a possibilidade de realização deste estudo.  

Para melhor compreensão da temática, cabe aqui uma explicação sobre quem são esses 

trabalhadores, e de como acontece esse processo migratório e de trabalho nos canaviais 

paulistas. 

De acordo com o dossiê 2001 e 2003 da rota da mobilidade humana para os canaviais 

do interior paulista, publicado pela Pastoral dos Migrantes, do município de Guariba, no 

estado de São Paulo, “Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí e demais 

Estados do Nordeste, figuram como as áreas principais de origem desses migrantes”. 

Geralmente os municípios de origem desses migrantes são pequenos, com forte 

predominância do rural e da agricultura familiar. Os pesquisadores Silva (2007) e Novaes 

(2007) chamaram a atenção para a configuração dos locais de origem que se caracterizam por 

dificuldade de reprodução da agricultura familiar e a dificuldade de acesso a terra e/ou a 

outras atividades de geração de emprego e renda.  

A migração tem como característica a sazonalidade, determinada pelo tempo da 

colheita de cana-de-açúcar. A saída acontece no mês de janeiro e o retorno no mês de 

dezembro de cada ano. Durante o período denominado de safra, os municípios de origens 

desses trabalhadores tornam-se povoados por crianças, mulheres e idosos que se 

responsabilizam pelo cultivo da terra, atividades domésticas e pela educação familiar. , 

atividades estas assumidas, quase sempre pelas mulheres (SILVA, 2010). Enquanto que 
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homens jovens, fortes, bem nutridos e socializados na agricultura familiar deslocam-se para 

trabalhar no corte da cana-de-açúcar (NOVAES, 2007; ALVES, 2007).  

Esses trabalhadores são muitas vezes submetidos a péssimas condições de trabalho 

atrelado as metas de produtividade estabelecida pelas usinas canavieiras. A atividade de cortar 

cana-de-açúcar exige muita força física e habilidades manuais com o instrumento de trabalho, 

o facão, ou podão. O trabalhador precisa, dentre outras coisas, obedecer ao ritmo de trabalho 

prescrito, acompanhar a intensidade da produção, vencer os perigos e insalubridades próprios 

do trabalho etc (ALVES, 2007).  

Sabe-se que além das situações de riscos decorrentes do processo e das relações de 

trabalho, grande parte desses sujeitos, na condição de migrante, também vivenciam condições 

de vulnerabilidades nos espaços de moradia, trajeto e nas próprias relações com os “nativos” 

nos espaços de trabalho ou lazer.  

São inúmeros os casos de adoecimentos que acometem os trabalhadores nas usinas 

canavieiras do Estado de São Paulo, e o mais assustador é número de trabalhadores mortos 

por exaustão física. “Segundo denúncias da Pastoral do Migrante, sediada em Guariba/ SP, o 

excessivo esforço imposto durante a jornada de trabalho supostamente teria causado a morte 

de 22 trabalhadores nos canaviais paulistas no período de 2004 a 2008” (SILVA, 2010). 

Os desgastes mentais, embora presentes na realidade dos trabalhadores, ainda 

encontram-se escamoteados entre os desafios do campo da saúde mental e da saúde do 

trabalhador. Como afirma Minayo-Gomez e Lacaz (2005), o campo da saúde do trabalhador 

ainda preenhe de “novas - velhas questões” e apresenta encaminhamentos frágeis, 

especialmente quanto ao foco em saúde mental (ATHAYDE, 2011).  

Pensando nessas fragilidades, espera-se que o presente trabalho contribua para uma 

melhor visibilidade dos transtornos mentais comuns nas estatísticas ocupacionais e também 

na sensibilização dos profissionais da saúde para com os gritos que ecoam no mundo dos 

canaviais que muitas vezes são mascaradas pelas ondas de desenvolvimento dito como 

sustentáveis e com o rótulo de “açúcar limpo”, mas que acabam sendo processados pelo preço 

da saúde dos trabalhadores. 
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Da estrutura da dissertação  

 A presente dissertação está organizada no formato de artigo. A primeira parte versou 

sobre a expansão do setor sucroalcooleiro e o processo de mecanização, a migração, o 

trabalho nos canaviais e uma breve reflexão sobre o campo da saúde do trabalhador e o da 

saúde mental no trabalho. A segunda indicou as diferentes metodologias utilizadas para 

realizar os produtos que foram apresentados em seguida. O primeiro artigo foi intitulado de 

“O desenvolvimento insustentável no agronegócio canavieiro”, o segundo de “Prevalência dos 

transtornos mentais comuns e seus fatores associados” e o terceiro “Além do limite: 

Sofrimento psíquico entre trabalhadores canavieiros”. Na quarta e última etapa foram 

apresentadas as considerações finais.  
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2  REFERENCIAL TEÓRICO 
 
 
2.1 CONTEXTO DA PRODUÇÃO CANAVIEIRA  

 

A cana-de-açúcar é originária do Sudeste Asiático, e foi trazida para o Brasil pelas 

expedições portuguesas no início do período colonial. Até a década de 1950, o Nordeste era 

palco de grandes exportações, pois a planta espalhou-se no solo fértil de massapé com a ajuda 

do clima tropical, quente, úmido e da mão-de-obra escrava trazida da África. O açúcar 

produzido era então levado para a Europa e, juntamente com a exploração do ouro e pedras 

preciosas, representava o grande interesse dos colonizadores portugueses (UNICA, 2013). 

 O nordeste conhecido pela escassez de água e produtor de uma população raquítica é 

também como afirma Gilberto Freyre (2004) terra gorda, profunda e solo fértil para a cana-de-

açúcar. Esta, por sua vez, propiciou o desenvolvimento da monocultura, caracterizada pela 

exclusão de culturas de subsistência e pela valorização da escravidão. A cana ganhou 

independência no Nordeste escravizando a sociedade, engolindo vorazmente suas águas, suas 

matas e seus homens, homogeneizando a paisagem com canaviais e cidades cinzentas. 

(FREYRE, 2004) 

 A produção de cana-de-açúcar no nordeste era exclusivamente para exportação, no 

entanto, a partir da década de 1950, o Estado de São Paulo passou a ser o líder da cultura 

canavieira, pelo fato de direcionar sua produção para o mercado interno da região Sudeste. 

Tal processo foi influenciado pela Segunda Guerra Mundial e pelo projeto do governo militar, 

além do estímulo dado pela lacuna deixada por Cuba no fornecimento de açúcar, que até 

então figurava como um grande fornecedor do produto para a economia americana. Com a 

revolução Cubana e o consequente boicote norte americano aos produtos cubanos, abre-se 

espaço para o desenvolvimento da agroindústria brasileira, que aproveitou para modernizar as 

suas usinas (ALVES, 2006).  

Na ocasião, o próprio Estado brasileiro optou pelo desenvolvimento da agricultura via 

industrialização, oferecendo uma forte intervenção estatal através da implantação do Instituto 

do Açúcar e Álcool (IAA) e, posteriormente, do Programa Nacional do Álcool (Proálcool), 

criado após a crise mundial do petróleo, na década de 1970, que tinha como objetivo o 

aumento da produção de cana-de-açúcar e da capacidade industrial de fabricação do álcool 

para substituir o petróleo e derivados, principalmente a gasolina (SHIMADA, 2013) 
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Diante das previsões de esgotamento das fontes energéticas não renováveis, o setor 

canavieiro passou por um novo ciclo de expansão, fomentado basicamente pela busca de 

novas fontes de energias (consideradas limpas e renováveis), bem como pelo incentivo na 

produção da indústria automobilística do carro tipo flexível (doravante flex.), ou seja, movido 

tanto a álcool quanto a gasolina. (SILVA, 2011; COVER, 2011). Dados da Associação 

Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (ANFAVEA, 2013) revelam que o 

licenciamento de autoveículos novos por combustível flex. apresentou uma distribuição 

de percentual, no ano de 2003, de 3,5 % e aumento considerável em 2012 para 83,2%. 

De acordo com Santos (2013), entre os fatores que podem ser elencados para explicar 

a dinâmica da expansão do setor sulcroalcooleiro, destaca: 

 

O crescente aumento do comércio de açúcar e álcool no mercado interno e externo; a 
recente crise e elevação do preço do barril de petróleo no mercado internacional, 
bem como sua escassez e alto nível de poluição (emissão de CO2 na atmosfera); 
aumento da demanda interna por álcool hidratado, devido ao aparecimento dos 
novos modelos de carros flex-fuel (gasolina e álcool); as alterações climáticas e o 
aquecimento global provocado pela intensa emissão de CO2; e as exigências do 
Protocolo de Kyoto acerca da redução da emissão desse gás, o que tem contribuído 
para gerar uma demanda internacional por álcool anidro de outros países da Europa, 
Ásia e América.  

 

Considerando a conjuntura amplamente favorável à expansão canavieira no Brasil, 

algumas estratégias foram desenhadas pelo setor. A primeira delas consiste na construção e 

instalação de novas unidades produtivas, isto é, de novas usinas de açúcar e álcool em 

algumas áreas que estão no centro da expansão, são elas: a região oeste do Estado de São 

Paulo (principalmente as cidades de Araçatuba, Presidente Prudente e São José do Rio Preto), 

a região do Triângulo Mineiro, em Minas Gerais, e os Estados de Goiás, Mato Grosso e Mato 

Grosso do Sul. Já a segunda estratégia definida pelos usineiros consistiu em mobilizar todos 

os recursos políticos, econômicos, sociais e científicos que pudessem sustentar – por meio dos 

investimentos e políticas governamentais – o desenvolvimento econômico da esfera 

(SANTOS, 2013). 

O setor canavieiro ganhou ainda mais força e destaque internacional na medida em 

que o Estado brasileiro, especialmente durante o governo Lula, se colocou em defesa do 

cultivo da cana-de-açúcar e dos usineiros, pois, como disse o ex-presidente, os usineiros são 

os grandes heróis nacionais deste país (FOLHA DE SÃO PAULO, 2011). Dessa feita, o 
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agronegócio passou a ser defendido como modelo de desenvolvimento econômico, 

tecnológico e científico, devendo, pois ser estendido a todas as outras regiões da nação.  

Em três anos, de 2004 a 2007, surgiram 130 novas usinas só na região Centro-Sul do 

país, fazendo a produção de cana dobrar. O Brasil, que levou 500 anos para produzir 300 

milhões de toneladas de cana até 2003, passou a produzir 600 milhões de toneladas em menos 

de uma década (UNICA, 2014). A crise mundial do ano de 2008 levou à realização de fusões 

entre as empresas do setor canavieiro e grupos internacionais, tornando possível observar, 

com destaque para a região centro-sul do país, uma reestruturação e fortalecimento da 

agroindústria canavieira.  

Ilustração 1 – Evolução da produção de cana-de-açúcar no Brasil 

Fonte: Portal UNICA  

O crescimento contínuo da produção de cana-de-açúcar sofreu uma queda na safra 

2011/2012, principalmente na região Centro-Sul do país, que de acordo com dados da UNICA 

(2014), teve uma queda de 35 milhões de toneladas de cana-de-açúcar produzida nesta safra. 

Um dos principais motivos que levaram à redução no volume de cana de moagem foi a idade 

avançada do canavial, a menor renovação da cultura e a estiagem. 
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 Com a permanência da estiagem observada no final de 2013 e inicio de 2014, a crise 

no setor canavieiro ainda é motivo de preocupação para os usineiros. De acordo com a 

UNICA (2014), a retração no nível de renovação dos canaviais reflete a difícil situação 

financeira vivenciada pelo setor produtivo, com muitas unidades sem condições de investir na 

lavoura. Só na região Centro-Sul, 60 usinas pararam de funcionar. No ano passado, 10 outras 

foram desativadas sob a alegação de que o preço pago pelo etanol não compensaria os custos de 

produção, que passaram por aumentos nos últimos anos. 

A produção total de cana-de-açúcar moída na safra 2014/15 é estimada em 642,1 

milhões de toneladas, refletindo uma queda de 2,5% em relação ao volume colhido na safra 

anterior, que foi de 658,8 milhões de toneladas. No Centro-Sul do país, a produção estimada é 

3,2% inferior à produção da safra anterior, que foi avaliada em 602,1 milhões de toneladas. Já 

para a região Norte/Nordeste, está previsto um aumento de 4,4% na produção, passando de 

56,7 milhões de toneladas da safra 2013/14, para 59,2 milhões na safra 2014/15 (CONAB, 

2014). 

 

2.2 O PROCESSO DA MECANIZAÇÃO  

 

O processo de reestruturação produtiva do setor sucroalcooleiro envolve três eixos 

estruturantes, a saber: 1) avanço genético; 2) ampliação da mecanização; 3) modernização nas 

culturas industriais e renovação do perfil dos trabalhadores (SANTOS, 2013).  

As usinas buscaram maximizar seus ganhos de produtividade agrícola e agroindustrial 

a partir do uso dos seguintes fatores: inovações biológicas, com novas variedades de cana 

oriundas de vários institutos de pesquisa; inovações físico-químicas, como a utilização da 

fertirrigação com o vinhoto e as novas técnicas de fermentação alcoólica; inovações 

mecânicas, uso de tratores e implementos agrícolas mais desenvolvidos; e inovações 

associadas às formas de gerenciamento global da produção agrícola industrial, o 

reaproveitamento mais intensivo do bagaço da cana para a geração de energia, o corte da cana 

de sete ruas, dentre outros (SHIKIDA, 1998, p. 78). 

 Ao refletir sobre as exigências atuais de produtividade e qualidade impostas pelo 

mercado, Guanais (2011) explica que: 

 
As empresas redefinem as suas estratégias administrativas, isto é, investem seus 
esforços em duas direções na gestão dos recursos humanos: de um lado, 
racionalizam o uso de recursos introduzindo modificações nos processos de 
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trabalho, valendo-se, principalmente, de inovações tecnológicas poupadoras de força 
de trabalho – a mecanização das atividades agrícolas e automatização do controle 
dos processos em geral -; de outro lado, procuram formar um contingente de 
trabalhadores fixos, disciplinados, tecnicamente qualificados e, sobretudo, 
“envolvidos” com a produção sucroalcooleira. 

 
 

 É importante enfatizar que o avanço na mecanização não acontece de forma 

espontânea, ela surge como resultado de cobranças de ambientalistas para cessar as queimadas 

nos canaviais, bem como em reposta às denúncias e mobilizações sociais a respeito de mortes 

de trabalhadores, muitas vezes decorrentes da exaustão no corte da cana (LOURENÇO, 

2012).  

 O fim das queimadas vem contribuindo para a redução de gás carbônico e diminuição 

do efeito estufa, pois como afirma Szmrecsanyi e Daniel Gonçalves (2009) afirmam que: 

 

Foi altamente poluente nas regiões onde se implantou, tanto pelos aspectos ligados 
ao sistema de monocultura, que além de afetar negativamente a biodiversidade 
trouxe a necessidade do uso intensivo de produtos químicos, que contaminam rios, 
lençóis freáticos, solo, além de provocar desequilíbrio agroecológico; quanto pela 
prática da queimada da palha da cana, que afeta a qualidade do ar, destrói micro-
organismos do solo e mata a fauna existente; bem como pela derrama do vinhoto e 
da água de lavagem de cana nos rios, que gerou assoreamento e mortandade de 
peixes por muitos anos, até o surgimento de um uso alternativo para estes resíduos.  

 

O processo de mecanização da colheita de cana-de-açúcar teve início após a segunda 

metade da década de 1980; nos anos de 1990 o mesmo intensificou-se em razão da luta da 

sociedade civil contra as queimadas, cujo resultado concreto foi a promulgação da Lei que 

estabeleceu o ano de 2031 para o fim da queima da cana crua, permitindo, dessa forma, a 

permanência do corte manual (SILVA, 2011). 

No estado de São Paulo, no ano de 2007, aconteceu a antecipação desta data, com a 

firmação do Protocolo Agroambiental que previu a eliminação da queimada da palha nos 

canaviais: 2014 (ao invés de 2021) para terrenos com declividade até 12% e 2017 (ao invés de 

2031) para aqueles com declividade superior (UNICA, 2014).  No Estado de São Paulo, a 

colheita de cana sem queima atingiu cerca de 90% da área na safra 2013/2014. 

De acordo com Silva e Garcia (2009), 

Além da redução do impacto ambiental o processo tem uma serie de vantagens, 
como o rendimento operacional. Uma colhedora, por exemplo, produz o equivalente 
a 80 homens por dia, além de poder trabalhar durante 24h. O processo mecânico, por 
não utilizar o fogo, contribuí para uma menor perda de água do solo, aumenta a 
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reciclagem de nutrientes e eleva a quantidade de microorganismos existentes na 
terra. 
 

Ao mesmo tempo em que provoca uma diminuição dos custos da produção, aumento 

da produtividade e qualidade da cana colhida, a colheita automatizada é responsável também 

por uma sensível piora na qualidade das relações e condições laborais dos funcionários. Pois, 

de acordo com o que afirma Rocha (2007): 

O corte mecanizado da cana é realizado por colhedeiras mecânicas, controladas por 
trabalhadores que possuem longas jornadas de trabalho, número reduzido de folgas e 
não realizam pausas regulares para descanso durante a jornada, permanecendo a 
maior parte do tempo sentado na cabine das máquinas. Além de controlar a 
colhedeira durante o corte, os operadores devem manter atenção constante no 
percurso a ser seguido e no caminhão no qual é depositado a cana cortada, atividade 
que exige atenção e concentração constantes e que se torna extremamente repetitiva. 

Para Scopinho (1995), a mecanização está somente imprimindo novos padrões de 

desgaste aos trabalhadores, já que as máquinas são capazes de acentuar as cargas psíquicas 

decorrente da exigência constante de atenção e concentração nos processos de manuseio do 

maquinário que envolvem o corte mecanizado. 

Apesar do avanço na mecanização, ainda existem alguns empecilhos para a 

mecanização total da colheita, como, por exemplo, a existência de irregularidades no terreno. 

De acordo com Silva e Garcia (2009), as curvas de nível e áreas com declives acentuados são 

um problema para as colhedeiras, pois a grande parte dos equipamentos são ajustados para o 

corte numa altura de 30 cm rente ao solo.  

As limitações topográficas se constituem, portanto, como um limite para a eliminação 

total do corte manual, sinalizando para o fato de que haverá sempre a necessidade de 

trabalhadores manuais, mesmo que em menor quantidade do que a demanda atual. As funções 

que demandam material humano são tanto na realização da colheita nas áreas em declive, 

quanto na abertura de caminho para que as máquinas possam adentrar nos canaviais (SILVA, 

2011). Em razão da intensa mecanização, é possível constatar que as melhores plantações são 

destinadas às máquinas. Por sua vez, as canas que estão “deitadas”, desalinhadas, que crescem 

na curva de nível são destinadas aos trabalhadores manuais (SILVA et al, 2013), o que 

implica na maior dificuldade e desgaste do trabalhador, uma vez que terá que despender mais 

energia e força para cortar a mesma quantidade de cana que é estabelecida como meta. 

Como consequência do processo de modernização das usinas de cana-de-açúcar, o 

setor passou a exigir do trabalhador manual uma alta produtividade, uma vez que a máquina 

passa a ser o referencial. Assim, entre o final da década de 1990 e a presente década, a 
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produtividade do trabalho dos cortadores de cana aumentou de 6 toneladas de 

cana/homem/dia para 12 toneladas, já o piso salarial, caiu de 2,5 salários mínimos (em 1986) 

para 1,2 (no ano de 2006). Atualmente, para um cortador manter-se empregado no corte de 

cana, é necessário que ele corte no mínimo, entre 9 e 10 toneladas de cana/homem/dia 

(NOVAES, 2007). 

Pochmann (2009) afirma que existe uma desconexão entre a evolução do rendimento 

na produção das culturas industriais e a remuneração dos trabalhadores. À medida que o setor 

sucroalcooleiro desenvolve novas tecnologias e práticas gerenciais de organização do 

trabalho, descola-se das relações quantitativas de trabalho a ampliação da produção. Ou seja, 

com o aumento da capacidade produtiva e do rendimento gerado pela capacidade de 

automatização, verifica-se maior vulnerabilidade e precariedade das condições e relações de 

trabalho do homem. 

Outra consequência da mecanização foi a possibilidade aberta, para o setor, de uma 

melhor seleção da força de trabalho, uma vez que demandando menos trabalhadores, as 

empresas podem selecionar os mais produtivos, isto é, os que conseguem cortar a maior 

quantidade de cana num espaço de tempo cada vez menor. Percebe-se que tal processo 

funciona como um mecanismo de controle do trabalho no corte da cana.  

Uma forma de favorecer o cumprimento e, mesmo a ultrapassagem, das metas de 

produtividade por parte dos trabalhadores, foi mediante o atrelamento do salário à 

produtividade, expediente que tem levado os trabalhadores a um processo de auto-exploração. 

Para Guanais (2010), essa forma específica de remuneração, ao mesmo tempo em que 

incentiva a intensificação do trabalho e a extensão da jornada de trabalho, funciona também 

como um engenhoso método de introversão da disciplina de autocontrole do trabalhador.  

2.3 FENÔMENO DA MIGRAÇÃO 

 

Por ser um trabalho que exige muito esforço físico e uma alta produtividade a grande 

parte da massa de trabalhadores que são recrutados para essas atividades são de outros estados 

brasileiros, principalmente nas cidades interioranas do Nordeste, que se caracterizam por 

dificuldade de reprodução da agricultura familiar e de acesso a terra e/ou a outras atividades 

de geração de emprego e renda. 
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 Há dessa forma um elo de complementariedade entre essas regiões, haja vista que tal 

fenômeno funciona como uma relação de simbiose entre o atraso e a modernidade. A região 

Nordeste representa o atraso e entra na relação de forma subordinada e dependente da região 

Sudeste, que por sua vez, apresenta “desenvolvimento”, industrialização e modernidade, mas 

depende da população de trabalhadores que permitem a manutenção deste “progresso”. 

A saída de retirantes nordestinos em direção ao sul do país vem sendo retratada por 

autores da literatura brasileira. Na obra Vidas Secas, publicado em 1938, Graciliano Ramos 

conta a história de uma família de retirantes do sertão brasileiro que diante de problemas 

sociais, como a seca e a fome, deixam sua terra natal em busca da “terra prometida”. Fabiano 

e Sinhá Vitória acreditavam que lá do outro lado existia uma alternativa para sobreviver. 

Apesar de ser antiga essa realidade, ainda está presente no cotidiano dos sertanejos, 

apresentando algumas peculiaridades, como o caráter temporário, de ir e vir entre as regiões 

Nordeste e Sudeste. O trabalho agrícola nos canaviais é um exemplo desse tipo de migração 

caracterizada pela sazonalidade da safra da cana-de-açúcar. 

Uma definição bastante elementar do que é migrar consta no Dicionário multilingüe 

das Nações Unidas, na versão brasileira editada pelo IBGE (1969): 

A migração é uma forma de mobilidade geográfica ou espacial de um país para outro 
ou, dentro de um mesmo país, de uma região para outra, envolvendo, em geral, a 
transferência do “lugar de origem” ou “local de partida” para o “lugar de destino” ou 
“local da chegada” (Grifo nosso) 

Sobre o caráter temporário das migrações, Martins (1986) apud Menezes (2012) 

afirma que se em termos demográficos, a duração – o temporário – é essencial para o estudo 

das migrações temporárias, em termos sociológicos, o essencial é a concepção de ausência. É 

temporário na verdade, aquele migrante que se considera a si mesmo “fora de casa”, “fora do 

lugar”, ausente, mesmo quando, em termos demográficos, tenha migrado definitivamente. 

A migração também pode ser explicada como um fenômeno social relacionado às 

questões sociais, econômicas e políticas, que Singer (1973) apud Cover (2011) apontam como 

principal problema as desigualdades regionais. O processo é explicado a partir da análise dos 

fatores de expulsão (fatores de mudança e fatores de estagnação) nos locais de origem e de 

atração nos locais de destino. Para o autor: 

 
No lugar de origem surgiriam, os fatores de expulsão, que se manifestariam de duas 
formas: fatores de mudança – determinados pela introdução de relações de produção 
capitalistas, aumentando a produtividade do trabalho, gerando uma redução do nível 
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de emprego. Com isso expulsa camponeses e pequenos proprietários. E fatores de 
estagnação – associados à incapacidade de os agricultores, em economia de 
subsistência, aumentarem a produtividade da terra. Decorre daí uma pressão 
populacional sobre as terras, que podem estar limitadas por insuficiência física de 
áreas produtivas ou monopolizadas por grandes proprietários.  
 
 

 A desigualdade regional é uma realidade vivenciada no Brasil, pois enquanto que 

algumas regiões apresentam estagnação econômica, outras apresentam alta dinamicidade 

econômica. Essas relações de expulsão e atração foram fortemente desencadeadas pelo 

processo de industrialização na região sudeste e a necessidade de grande número de 

trabalhadores. Como afirma Cover (2011): 

As migrações de camponeses para o sul do Brasil iniciam na década de 1930, no 
processo de industrialização do sudeste. Com a crise do algodão e o conseqüente 
desmantelamento do trinômio gado-algodão-policultura, nas décadas de 1940/1950; 
e a “expulsão ou afastamento dos moradores das propriedades (tanto nas maiores 
como nas menores), em vista do Estatuto do Trabalhador Rural na década de 60, as 
migrações se intensificam.  

 

Para Singer (1973) apud Cover (2011), o processo migratório acontece de regiões 

pobres para regiões ricas. No entanto, essa explicação estruturalista tem sido alvo de críticas 

por parte de outros estudiosos do fenômeno migratório. Menezes (2004), por exemplo, 

enfatiza que esse modelo desconsidera as motivações sociais e as experiências dos atores 

sociais, isto é, dos próprios migrantes. Como define Menezes (2004):  

A migração não é meramente transferência de força de trabalho entre as regiões 
menos desenvolvidas (que expulsam) para as mais desenvolvidas (que atraem), nem 
é simplesmente entre os setores arcaicos e modernos, com os agentes sociais sendo 
apenas vítimas de um processo determinado pela estrutura social ou pelo processo 
de acumulação capitalista. Os agentes sociais da migração não olham para si dessa 
forma, mas se vêem como trabalhadores, colonos, pequenos agricultores, serventes 
de pedreiros, meeiros, garimpeiros, ou qualquer outra coisa para garantir a 
sobrevivência e de suas famílias, utilizam de diversas estratégias, sejam em seu 
“lugar de origem” ou em seu “lugar de destino”. Elas não são vítimas passivas, mas 
participantes ativos em processo que não é exatamente a migração, mas sim um 
esforço para manter ou melhorar as condições de vida. 

O fato é que a migração de camponeses de seus lugares de origem para trabalharem 

em outras regiões - quer seja influenciada pela estrutura econômica ou pelas experiências e 

afetividades das redes sociais - ainda é uma realidade experimentada por trabalhadores-

migrantes do Estado da Paraíba e Pernambuco, que se deslocam para os canaviais no interior 

do Estado de São Paulo. Tal fenômeno pode ser ocasionado pela “falta de outras opções” e/ou 

“para suprir necessidades financeiras, visando, sobretudo, “ganhar dinheiro”, “comprar uma 

moto”, “uma casa”, “ser bem visto pelos familiares” (COSTA e SILVA, 2011). 
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 Durante o processo da migração, é muito comum a formação de turmas de 

trabalhadores articuladas a partir de relações de parentescos e amizades (VETTORASSI, 

2010). Por serem das mesmas localidades dos trabalhadores, os arregimentadores estão 

envolvidos em relações de parentesco e de amizade e se utilizam desse conhecimento prático 

para selecionar trabalhadores para cada safra. Silva (2011) explica como acontece o processo 

de recrutamento dos trabalhadores para os canaviais no seguinte trecho:  

Eles são conhecidos como arregimentadores ou informantes. Os informantes são os 
últimos elos da rede. Eles são, com efeito, os que estão mais próximos do 
trabalhador. Pode ser um parente ou um amigo. E alguém que informa a vaga ao 
trabalhador e lhe passa as dicas, sobre com quem falar para conseguir trabalho, ou 
que indica o trabalhador ao arregimentador. Os trabalhadores costumam se referir 
aos informantes como alguém que arruma gente para fulano [arregimentador ou 
turmeiro]. O arregimentador, por sua vez, é alguém que organiza a turma, atividade 
que ele pode desempenhar ao lado de outra [fiscal ou mesmo cortador de cana]. Para 
os turmeiros, no entanto, o arregimentador é apenas um auxiliar, alguém que lhe 
auxilia na formação das turmas. Os arregimentadores são conhecidos localmente 
como aquele que toca turma, sendo ainda denominado de ajuntador, aquele que 
junta os trabalhadores visando formar uma turma; ou mesmo de “gato”.  

No processo de seleção, os arrigementadores verificam na “lista negra” se o nome do 

trabalhador não consta. A lista negra é confeccionada anualmente pela usina, e classifica os 

trabalhadores a partir das seguintes categorias: Agitador, Bagunceiro, Faltou muito, Pouco 

produtivo e outros (COSTA & SILVA, 2011). Os trabalhadores incluídos na lista não passam 

para a próxima etapa da seleção, que consiste na realização dos exames admissionais feitos 

pelo médico do trabalho, ainda nos locais de origem dos trabalhadores. São aceitos aqueles 

que forem considerados aptos pelo médico. 

Os arrigementadores também são responsáveis pela providência do transporte dos 

trabalhadores, pela organização da viagem e, nos locais de destino, pelo bom desempenho dos 

recrutados, funcionando, dessa forma, como mediadores entre os membros da turma 

(trabalhadores) e os funcionários responsáveis pelo controle do trabalho (fiscais, gerentes, 

empreiteiros etc). 

Em relação à viagem são vários os casos de ilegalidade durante o recrutamento dos 

trabalhadores-migrantes para o interior do Estado de São Paulo, desde as péssimas condições 

dos ônibus até a sobrecarga de bagagens e de pessoas. Muitas vezes, por conta das 

irregularidades, os ônibus que transportam esses trabalhadores são retidos pela polícia 

rodoviária federal (COSTA & SILVA, 2011). 
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No processo de migração para o corte de cana há basicamente duas modalidades de 

moradia para os trabalhadores, aquelas em pensões ou casas alugadas pelos trabalhadores nas 

cidades (em bairros próximos às usinas) e, também, a moradia em alojamentos ou casas 

alugadas pela usina (COVER, 2011). O local de moradia depende do trabalhador, pois se o 

trabalhador migrar sozinho ele pode morar nas casas cedidas pela usinas, mas, caso migre 

com a família, o trabalhador precisa alugar uma casa por conta própria. 

De acordo com Santos (2013), em decorrência do processo de mecanização da 

colheita, houve uma redução significativa no número de alojamentos mantidos por 

empreiteiros, e os que ainda existem, são alojamentos oficiais mantidos pelas usinas e 

fiscalizados tanto pelos sindicatos quanto pelo Ministério do Trabalho. A condição razoável 

desses alojamentos ainda existentes é resultado da luta dos trabalhadores, resistências e 

denúncia contra as precárias e degradantes condições de vida e moradia em que as empresas 

costumeiramente colocavam seus funcionários. 

As casas, também chamadas de “barracos” pelos trabalhadores, constituem o principal 

tipo de moradia desses trabalhadores. Estão situadas nas periferias das pequenas cidades de 

destino e, geralmente, dispõem de poucos cômodos, a maioria delas possuem cozinha, 

banheiro, quarto com beliches, uma pequena sala, e uma lavanderia na área externa. Abrigam, 

em média, de oito a dez homens. 

 

2.4 TRABALHO NOS CANAVIAIS: RISCOS, ADOECIMENTOS E MORTES 

 

Antes de iniciar a atividade do corte da cana-de-açúcar, os trabalhadores recebem um 

curso de capacitação, onde são instruídos para a atividade do corte e do uso dos Equipamentos 

de Proteção Individual (EPI’s). Cada cortador recebe uma cartilha do Programa Cana Limpa 

do SENAR/SP (Serviço de Aprendizagem Rural), órgão ligado à entidade patronal FAESP 

(Federação da Agricultura do Estado de São Paulo), que desenvolvem determinadas técnicas 

para o aumento da produtividade do trabalho e a qualidade da matéria prima, visando o 

aumento do lucro das usinas. 

A Norma Regulamentadora 31 exige também que os trabalhadores utilizem os EPI’s. 

Os equipamentos de proteção individual constam de: “boné ou chapéus, toca árabe, que tem a 
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mesma função do boné, óculos, luvas, magotes, peneiras, botinas com pontas ou biqueiras de 

aço e aventais ou saiotes” (SENAR, 2009). O objetivo da utilização de tais equipamentos visa 

à proteção dos trabalhadores.  

A cartilha do Programa Cana Limpa também informa aos funcionários das exigências 

para realizar o trabalho de forma correta.  As usinas têm três fatores de fundamental 

importância para a realização do corte manual com rendimento e qualidade: a altura do corte, 

o desponte e a limpeza dos eitos.   

Assim, o ideal é que o facão seja batido “o mais rente possível ao solo, promovendo 

um corte horizontal-basal de cana, evitando assim o toco alto” (SENAR/SP, 2009). O 

desponte, ou seja, o ponteiro deve ser feito a partir do último gomo visível da planta para 

evitar a perda de sacarose e o transporte de palha para a usina, o que aumentaria os custos de 

produção (SILVA, 2011). O processo de trabalho do corte manual da cana-de-açúcar foi 

descrito pelo pesquisador Francisco Alves (2007) no seguinte trecho, em que descreve a 

atividade de corte da cana: 

 
O trabalhador corta toda a cana de um retângulo, com 8,5 metros de largura, 
contendo cinco ruas de cana (linhas em que é plantada a cana, com 1,5 metros de 
distância entre elas), por um comprimento que varia de trabalhador para trabalhador. 
Esse pequeno retângulo, contido no retângulo maior, que é o talhão, é chamado de 
eito pelos trabalhadores. O trabalho no corte de cana não se limita ao exercício da 
atividade de cortar cana, retirá-la do chão, usando um instrumento de corte, o facão 
ou podão. O trabalho no corte de cana envolve, além da atividade do corte de base, 
um conjunto de outras atividades: (a) a limpeza da cana, com a eliminação de seu 
pendão, que não tem valor para as usinas, porque praticamente não contém sacarose; 
(b) o transporte de cana até a linha central do eito (3ª linha), e (c) a arrumação da 
cana, depositada na terceira linha, para o carregamento mecânico. 

  

O não cumprimento das exigências pode resultar em advertências, ganchos e 

demissões e, caso o trabalhador não cumpra a sua tarefa de modo satisfatório ou discuta com 

o fiscal, pode receber uma advertência. Espera-se que o trabalhador que tenha recebido uma 

advertência não incorra no mesmo erro, que a recorrência pode implicar na aplicação de 

gancho pela usina. O gancho equivale a uma suspensão de um a três dias de trabalho. 

Obviamente, o período em que o trabalhador fica impossibilitado de trabalhar na usina 

refletirá no valor do seu salário ao fim do mês (SILVA, 2011). 

Em relação ao trabalho exercido nos canaviais, Alves (2007) calcula detalhadamente 

os movimentos realizados por um trabalhador que corta seis toneladas de cana em um eito de 

200 metros de comprimento por 8,5 metros de largura, constatando que 
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o trabalhador caminha durante o dia, aproximadamente 4.400 metros, despende 
aproximadamente 20 golpes com o podão para cortar um feixe de cana, o que 
equivale a 66.666 golpes no dia (considerando uma cana em pé, do primeiro corte, 
não caída e não enrolada e que tenha densidade de dez canas a cada 30 cm). Além de 
andar e golpear a cana, o trabalhador tem que, a cada 30 cm, abaixar-se e torcer-se 
para abraçar e golpear a cana bem rente ao solo e levantar-se para golpeá-la em 
cima. Além disso, ainda transporta os vários feixes de cana cortados para a linha 
central. Isso significa que ele transporta, em seus braços 6 toneladas de cana em 
montes de pesos equivalentes a 15 kg a uma distância que varia de 1,5 a 3 metros, 
ou seja, durante parte dos 4.400 metros percorridos em um dia ele não esta apenas 
caminhando, está se abaixando, torcendo-se e ou carregando peso. 

 

A rotina de trabalho dos cortadores de cana também foi descrita por Cover (2011) em 

pesquisa realizada na Usina Peperoni, no município de Santa Barbara d’Oeste, interior do 

Estado de São Paulo: 

A jornada começa por volta das 06h15min, quando o ônibus sai do alojamento. 
Chegando à roça, geralmente por volta de sete horas, o trabalho é iniciado e vai até 
as 08h30min, quando é feito um intervalo de 30 minutos, para os trabalhadores 
descansarem, beberem água e comerem um lanche (este lanche é por conta de cada 
trabalhador). Às nove horas o trabalho recomeça e vai até o horário do almoço. A 
turma é dividida em duas, uma parte almoça às 11 horas, a outra às 12 horas. O 
intervalo para o almoço é de uma hora. A turma é divida para que haja espaço onde 
todos os trabalhadores almoçarem na sombra da lona que é armada no ônibus, 
medida também prevista na legislação. Além da lona, cada ônibus deve ser equipado 
com mesas, cadeiras e água potável. Às 14 horas é realizado mais um intervalo de 
15 minutos. O término da jornada é às 15h50min, mas dependendo do talhão de cana 
a ser cortada, a jornada pode se encerrar até uma hora depois. Porém, todos os 
minutos passados do término da jornada, são contabilizados como hora extra. 

 

Após retornarem às suas casas, os trabalhadores realizam uma série de atividades: 

lavam a roupa do trabalho e a marmita, tomam banho e trocam-se. No dia seguinte, um dos 

trabalhadores se responsabiliza pela preparação da marmita, ou os trabalhadores fazem um 

acordo e alternam entre si. Silva (2011) explica que a alimentação é preparada no decorrer da 

noite, constando, na maior parte dos casos, apenas de feijão, farinha, arroz e carne. Há a 

ausência de verduras, frutas e fontes de carboidratos, como macarrão. Por ter sido cozida 

muito cedo, não são raros os casos em que a comida se estraga.  

Rocha (2007) afirma que “o trabalho manual na colheita de cana-de-açúcar representa 

riscos à saúde dos trabalhadores, devido ao calor intenso, constante radiação solar, poeira 

proveniente do solo e a presença de animais peçonhentos”, assim, os trabalhadores que 

exercem suas atividades no ambiente rural estão expostos a diversas situações de riscos. Há 

também risco acentuado de acidentes de trabalho em decorrência do manuseio do instrumento 

de corte. 
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Os adoecimentos e mortes que acometem os trabalhadores vêm sendo denunciado por 

vários autores (ROCHA, 2007; SILVA, 2011) e entidades como a Pastoral do Migrante, 

sediada em Guariba/ SP. O excessivo esforço imposto durante a jornada de trabalho teria 

causado a morte de 22 trabalhadores nos canaviais paulistas no período de 2004 a 2008 

(SILVA, 2010). 

A morte súbita por sobrecarga de trabalho recebe no meio rural brasileiro a 

denominação de “Birola”. O excesso de trabalho associado à longas jornadas, sob o sol e 

reposição líquida inadequada resultam em distúrbios hidro-eletrolíticos cujos episódios de 

gravidade crescente se manifestam de câimbra a morte por parada cardíaca. De acordo com 

Alves (2006), são frequentes as fortes sensações de câimbras, seguidas de tontura, dor de 

cabeça, vômito e convulsões.Os trabalhadores denominam esta condição/situação de “Birola”, 

detalhado por Barbosa (2010) como um processo que 

inicialmente aparece o edema de membros inferiores, devido à vasodilatação 
periférica.Em seguida é comum a aparição de câimbras, que ocorre pelo 
desequilíbrio hidroeletrolítico, sendo este sintoma um alerta sobre a possibilidade de 
lesões mais graves decorrentes do calor excessivo. Se o quadro evoluir, sintomas de 
exaustão com a presença de bradicardia, hipotensão e síncope podem se manifestar e 
finalmente um quadro de hipertemia poderá se instalar podendo levar à morte, se 
medidas terapêuticas não forem tomadas a tempo. 

 

Esses sintomas, segundo Laat et al (2008), surgem inicialmente com a sede, fadiga e 

câimbras intensas, em seguida o mecanismo termorregulador corporal começa a entrar em 

falência e surgem sinais como náuseas, vômitos, irritabilidade, confusão mental, falta de 

coordenação motora, delírio e desmaio. A pele também torna-se muito quente e vermelha, às 

vezes com calafrios mesmo em ambientes quentes. O suor é abundante até o momento em que 

surge a desidratação, quando a pele torna-se seca. Essa é uma fase perigosa, pois a ausência 

de sudorese não permite a perda adequada de calor, colocando em risco a vida dos 

trabalhadores pela hipertermia grave. 

 É provável que na atividade de corte de cana, devido ao ritmo de trabalho intenso, os 

ajustes fisiológicos que ocorrem em resposta ao exercício físico não consigam dar suporte à 

demanda do organismo para manter o equilíbrio interno, e, com isso,a resposta patológica 

passa a ocorrer, refletindo em níveis diversos de fadiga e insuficiência dos músculos 

envolvidos no trabalho, bem como de órgão alvos exigidos acima do limite.  
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 Os processos descritos são análogos ao que ocorre com os atletas, os trabalhadores 

podem desenvolver quadro semelhante a “Síndrome de Overtraining” (BARBOSA, 2010), 

que é compreendida como sinais e sintomas caracterizados pela diminuição da performance, 

fadiga, alterações do sono, diminuição de peso, aumento dos níveis séricos de lactato, 

alterações hormonais, imunológicas hematológicas e psicológicas (ROGERO ET AL, 2005) 

Outros desgastes físicos são relatados por Alessi &Scopinho (1994, p.125),  

 
A realização densa de movimentos bruscos e repetitivos durante a jornada de 
trabalho e o intenso ritmo imposto, pode levar ao desgaste físico destes indivíduos e 
o aparecimento de doenças osteo-musculares, como bursite, tendinite, perda dos 
movimentos em articulação e membros, lesões e incapacidades, além de sintomas 
como dores musculares, articulares agudas ou crônicas em membros, tórax e na 
coluna vertebral, cansaço, fadiga, cefaléia, desidratação, diarréia, oscilações da 
pressão arterial e dispnéia, entre outras. 

 

Além dos problemas apontados anteriormente, o uso de agrotóxico no cultivo da cana 

e a fuligem das queimadas podem ocasionar o aparecimento de doenças cutâneas como 

dermatites alérgicas e de contato, dermatites crônicas, queimaduras solares e envelhecimento 

precoce (ROCHA, 2007). Podem também aumentar o risco de câncer. A esse respeito, a tese 

de doutoramento da bióloga Rosa Bosso (UNESP) constatou que o nível de Hidrocarbonetos 

Policíclicos Aromáticos (HPAs), substâncias cancerígenas, expelidos na urina de quarenta 

trabalhadores era nove vezes maior na safra do que na entressafra (MAGALHÃES & SILVA, 

2008). 

Com a proibição da prática das queimadas nos canaviais, o acidente ofídico está se 

tornando mais presente no cotidiano dos cortadores de cana. De acordo com Rocha (2007), a 

presença de animais peçonhentos nas lavouras é muito comum na cana crua, ou “cana na 

palha”, pois a queima da palha provoca a fuga ou a morte desses animais (ROCHA, 2007).   

O trabalho irregular em veículos deteriorados e sem manutenção é responsável pela 

ocorrência de graves acidentes de trajeto, freqüentemente denunciados na mídia. De acordo 

com BOAS (2009) a subnotificação de acidente típico e de trajeto é considerado porque, 

raramente, as empresas notificam estes acidentes, não havendo controle por parte dos órgãos 

governamentais.  

Outro fator que apresenta riscos para o trabalhador, inclusive para a sua saúde mental 

é a rígida divisão do trabalho existente entre os cortadores de cana e os demais membros que 

constituem a organização do trabalho, uma vez questão divisões marcadas pela hierarquia, 
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com forte caráter de dominação e de subordinações que são construídas no cotidiano do 

trabalho (COSTA & SILVA, 2011).  Tais relações podem ser verificadas na citação de Silva 

(2010): 

Cada turma possui um empreiteiro, que também assume a função de motorista e dois 
fiscais, denominados respectivamente de fiscal um (01) e fiscal dois (02). O fiscal 
um (01) atua como auxiliar do fiscal dois (02). Compete ao fiscal dois (02) fiscalizar 
o serviço, fazer o apontamento (a chamada dos trabalhadores). Por volta do meio dia 
o empreiteiro que é o mesmo motorista, mede a cana cortada por cada trabalhador e 
registra a produção diária de cada trabalhador. Cada turma possui um terceiro fiscal, 
denominado fiscal de frente. Acima do fiscal de frente fica o encarregado agrícola. 
Acima do fiscal do encarregado agrícola, por sua vez, está o Supervisor Agrícola e, 
acima deste, o departamento de Recursos Humanos da empresa. 

 

 De acordo com Dejours (1994), “quanto mais rígida for à organização do trabalho, 

maior será a divisão de tarefas, menor o significado deste trabalho e maior sofrimento”, além 

disso, os trabalhadores estão submetidos a pressões para atender às exigências da usina, 

inclusive para atender à lógica da produtividade. Sabe-se que os trabalhadores que não 

obedecem às regras acabam sendo excluídos do trabalho e que, para isso, existem mecanismos 

de controle e um deles é a conhecida “lista negra”. Como explica Costa & Silva (2011): 

Os trabalhadores que forem “marcados” terão seus nomes incluídos numa lista negra 
elaborada pela usina e conseqüentemente ficam impossibilitados de serem 
contratados para a próxima safra. Durante a pesquisa teve-se a possibilidade de 
observar a separação das carteiras de trabalho de acordo com a “lista negra”. O 
nome dos trabalhadores eram listados de acordo com categorias de perversidades, 
como por exemplo: agitador, bagunceiro, falta muito, pouco produtivo e outros. 

O medo de não ser contratado na próxima safra pode também ser considerado uma 

fonte de sofrimento no ambiente de trabalho, deixando o trabalhador em situação de 

fragilidade. Segundo Dejours (2006), à medida que diminui a segurança no emprego, o medo 

abre uma porta para o sofrimento. 

São diversas as situações de vulnerabilidades que tais trabalhadores estão expostos 

cotidianamente e isso tem ocasionado problemas complexos, que muitas vezes permanecem 

invisíveis, ou, possivelmente, se tornaram naturais para a sociedade brasileira. Estudo 

realizado pela enfermeira Ludimila Rocha, no ano de 2007, na região de Ribeirão Preto (SP), 

mostrou que a problemática da saúde do trabalhador canavieiro envolve elementos da 

determinação individual (sexo, idade, grau de escolaridade), ambiental (condições climáticas, 

geográficas, saneamento e infra-estrutura) e social (condições de moradia, trabalho e de 
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acesso aos serviços de saúde) que influenciam diretamente no processo saúde-doença dos 

trabalhadores. 

Acredita-se que a ampliação do conceito de saúde e a discussão sobre a determinação 

social da saúde como forma de explicação para o processo saúde-doença permitirá que 

questões, como as relacionadas à saúde do trabalhador, por exemplo, encontrem maior 

visibilidade no debate do campo da Saúde Coletiva no Brasil. Segundo Pedro Luis 

Castellanos (1997), as relações existentes entre a situação de saúde e as condições de vida na 

definição do processo de produção e reprodução social buscam compreender a realidade 

natural e social na qual o homem vive e trabalha.  

 

2.5 SAÚDE DO TRABALHADOR 

  

De acordo Vasconcelllos (2011), a saúde do trabalhador abrange a totalidade política 

da dimensão da saúde enquanto direito de todos e dever do Estado de garanti-la e 

acompanhamento para que aquele direito seja garantido. Assim, a saúde do trabalhador tem 

como aparato político-ideológico e institucional a dimensão holística de saúde pública sobre 

determinantes sociais, incluindo o trabalho e a vigilância da saúde como sua dimensão técnica 

interventora.  

A evolução da legislação do campo teve início com a instituição da portaria n° 3.067, 

de 12/04/1988 (BRASIL, 1988), em que se aprova as Normas Regulamentadoras Rurais – 

NRR, a Lei 8080/90 de 19/09/1990 (BRASIL, 1990); a Lei n° 8.213, de 24/07/1991 

(BRASIL, 1991); a Portaria nº 3.120/98, de 01/07/1998 (BRASIL, 1998); a Portaria n° 1.399, 

de 18/11/1999 (BRASIL, 1999); a Portaria nº 1679, de 16/09/2002 (BRASIL, 2002); a 

Portaria 777/GM, de 28/04/2004 (BRASIL, 2004); a Portaria n° 2.437/GM, de 07/12/2005 

(BRASIL, 2005) e a Portaria Interministerial n° 800, de 03/05/2005 (BRASIL, 2005). 

No anexo III da Portaria 104, de 25/01/2011 (BRASIL, 2011), consta a Lista de 

Notificação Compulsória em Unidades Sentinelas (LNCS) que inclui: i) Acidente com 

exposição a material biológico relacionado ao trabalho; ii) Acidente de trabalho com 

mutilações;  iii) Acidente de trabalho em crianças e adolescentes; iv) Acidente de trabalho 

fatal; v) Câncer relacionado ao trabalho; vi) Dermatoses ocupacionais; vii) Distúrbios 

Osteomusculares Relacionado ao Trabalho; viii) Influenza humana; ix) Perda Auditiva 
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Induzida por Ruído; x) Pneumoconioses relacionada ao trabalho; xi) Pneumonias; xii) 

Rotavírus; xiii) Toxoplasmose adquirida na gestação e congênita e xiv) Transtornos Mentais 

Relacionados ao Trabalho. 

A mais recente das portaria é a de n° 1.823, de 23/08/2012, que institui a Política 

Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, definida no artigo 3º que a Política 

deverá atender todo trabalhador independente de sua localização, urbana ou rural. No artigo 

7°, define que deverá contemplar todos os trabalhadores priorizando, entretanto, pessoas e 

grupos em situação de maior vulnerabilidade, como aqueles inseridos em atividades ou em 

relações informais e precárias de trabalho, que sejam atividades de maior risco para a saúde, 

submetidos a formas nocivas de discriminação, ou ao trabalho infantil, na perspectiva de 

superar desigualdades sociais de saúde e de buscar a equidade na atenção (BRASIL, 2012). 

Em relação ao trabalho rural, desde o período da Constituição já existia a Portaria nº 

3.067, de 12/04/88 (BRASIL, 1988),na qual aprovaram-se as Normas Regulamentadoras 

específicas para o trabalhador rural, como a Norma Regulamentadora de Segurança e Saúde 

no Trabalho da Agricultura – NR 31 (BRASIL, 2005) e a Norma Regulamentadora Rural nº4 

- NRR 4 (BRASIL, 1998). Estabelecem ainda, entre outras determinações, que: 

1- O empregador rural deve:  

-Garantir aos trabalhadores condições de trabalho, higiene e conforto promovendo melhorias 

nestas condições de modo a preservar os níveis de segurança e saúde do trabalhador; 

- Adotar princípios ergonômicos que visem a adaptação das condições de trabalho às 

condições psicofisiológicas dos trabalhadores. 

- Garantir pausas para descanso e outras medidas que preservem à saúde do trabalhador em 

atividades que exijam sobrecarga muscular estática ou dinâmica; 

2- As ferramentas manuais devem ser: 

- disponibilizadas gratuitamente, adequadas às características físicas dos trabalhadores e 

substituídas sempre que necessário. 

3- Os equipamentos de Proteção Individual (EPI):  

- é obrigatório o fornecimento de EPI aos trabalhadores, os quais devem ser adequados aos 

riscos decorrentes das atividades de trabalho (seguindo determinações do Ministério do 

Trabalho) e mantidos em perfeito estado de conservação e funcionamento. 
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4- O transporte dos trabalhadores: 

- o veículo de transporte coletivo dos passageiros deve ser conduzido por motorista 

devidamente habilitado, transportar todos os passageiros sentados e possuir compartilhamento 

reservado para o transporte das ferramentas de trabalho. 

5- As moradias: 

- Devem possuir paredes de alvenaria ou madeira, pisos de materiais resistentes e laváveis, 

condições sanitárias adequadas, ventilação e iluminação suficientes e não exige que as casas 

tenham rede de esgoto e água encanada. 

6- Nos locais de trabalho: 

- é obrigatório o fornecimento de água potável e fresca em quantidade suficiente aos 

trabalhadores; 

- o empregador deve fiscalizar o uso correto de EPI. 

De acordo com NRR 4 considera como EPI todo dispositivo de uso individual 

destinado a preservar e proteger a integridade física do trabalhador, especificando 

detalhadamente os principais tipos de equipamentos a serem utilizados nas diferentes partes 

do corpo pelos trabalhadores para a proteção dos riscos nas lavoras de cana-de-açúcar, entre 

os quais: 

 

I- Proteção da cabeça 

a) chapéu de palha de abas largas e cor clara para proteção contra o sol, chuva; 

II- Proteção dos olhos e da face 

a) óculos de segurança contra poeira; 

III- Proteção auditiva 

a) proteção  auriculares nas atividades em que o ruído seja excessivo (colhedeiras 

mecânicas) 

IV- Proteção das vias respiratórias: 

a) Respiradores com filtros mecânicos para trabalhos que impliquem produção de 

poeiras. 
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V- Proteção dos membros superiores: 

a) Luvas e/ou mangas de proteção nas atividades em que haja perigo de lesões 

provocadas por materiais ou objetos escoriantes, cortantes, ou perfurantes (facão) e 

por picada de animais peçonhentos. 

VI- Proteção dos membros inferiores: 

a) Botas com cano longo ou botina com perneira, em locais onde exista o risco da 

presença de animais peçonhentos; 

b) Perneiras em atividades realizadas em locais onde haja perigo de lesões 

provocadas por objetos cortantes, escoriantes ou perfurantes (facão). 

 

Ainda no âmbito rural, foi instituída a Política Nacional de Saúde Integral das 

Populações do Campo e da Floresta no ano de 2011, na qual expressa o compromisso político 

do governo federal em garantir o direito e o acesso à saúde por meio do Sistema Único de 

Saúde (SUS), tendo como objetivo principal:  

Promover a saúde das populações do campo e da floresta, por meio de ações e 
iniciativas que reconheçam as especificidades de gênero, geração, raça/ cor, etnia e 
orientação sexual e religiosa, visando o acesso aos serviços de saúde, a redução de 
riscos e agravos à saúde decorrentes de processo de trabalho e das tecnologias 
agrícolas; e a melhoria dos indicadores de saúde e da qualidade de vida. (Grifo 
meu). 

  
 

Em relação ao trabalho nos canaviais, em 2009, foi firmado o Compromisso Nacional 

para Aperfeiçoar as Condições de Trabalho na Cana-de-Açúcar pelo governo federal e 

entidades de trabalhadores e empresários do setor sucroenergético para enfrentar o desafio de 

melhorar as condições de vida e trabalho no cultivo manual da cana-de-açúcar. 

É impossível não perceber as vitórias conquistadas pelo trabalhador rural junto aos 

movimentos sociais, sindicatos e pela própria resistência desses trabalhadores através de 

“greves trabalhistas”, mas, na prática, muitas questões ainda encontram-se caladas e 

invisíveis, principalmente as relacionadas à saúde física e mental dos trabalhadores safristas 

da cana-de-açúcar, muitas vezes levados a situações de trabalho inadequadas e vitimados 

pelas metas de produtividade. 
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De acordo com Rocha (2007), apesar da implementação gradativa de leis, 

regulamentações, normatizações sobre a saúde no Brasil, as condições de saúde dos 

trabalhadores rurais brasileiros continuam inadequadas. Isso é reflexo da desarticulação entre 

as políticas sociais e de saúde no Brasil. Estudo realizado por Boas (2009) sobre o setor 

sucroalcooleiro e seus reflexos na saúde dos cortadores de canana região de Minas Gerais, 

mostrou que devido ao não preenchimento da ficha de Comunicação do Acidente de Trabalho 

(CAT), muitos trabalhadores doentes ou mutilados, apesar de impedidos de trabalhar, não 

consegue aposentadoria por invalidez relacionada ao trabalho. Essa dificuldade pode estar 

relacionada à deficiência encontrada por alguns profissionais da saúde de estabelecer a 

relação causal entre os transtornos de saúde e as atividades do trabalhador. 

 

 

2.6 SAÚDE MENTAL E TRABALHO 

Na década de 1980, no Brasil, já haviam sido iniciados os primeiros estudos no campo 

da saúde mental no trabalhador, com a pioeneira Edith Seligmann. A partir da década de 

1990, esse campo de estudos floresce no mundo e em nosso país, também por conta da 

globalização e novas formas de gerenciamento e suas repercussões na Saúde Mental do 

Trabalhador (GUIMARÃES et al, 2003) 

No contexto atual chama-se atenção para as contradições entre modernização e 

expansão da precarização social e do trabalho (FRANCO et al, 2010) e como tal realidade 

está refletindo na saúde mental dos trabalhadores. Entende-se a precarização como um 

processo social que instabiliza e cria uma permanente insegurança e volatilidade no trabalho, 

fragilizando os vínculos e impondo perdas dos mais variados tipos (de direitos, do emprego, 

da saúde e da vida) para todos os que vivem do trabalho (CASTEL, 1998). 

Atualmente, tem-se constatado um crescente interesse pelas questões relacionadas aos 

vínculos entre saúde/doença mental e trabalho, em parte, como consequência do crescente 

aumento da prevalência e da incidência dos Transtornos Mentais e do Comportamento 

Associados ao Trabalho, constatado nas estatísticas oficiais e não oficiais (GUIMARÃES, 

2005). O aumento do interesse está associado também a determinação legal da Legislação 

Previdenciária brasileira, que implica a utilização de modelos diagnósticos, como adequação à 

Portaria MS nº 1.399/1999, que lista os Transtornos Mentais e do comportamento 

relacionados ao trabalho. 
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Apesar dos avanços significativos, principalmente nos últimos vinte anos, ainda existe 

uma lacuna na compreensão das relações entre trabalho e saúde mental, a qual limita e cria 

impasses ainda não resolvidos na atenção à saúde nos serviços de atendimento ao trabalhador. 

A questão do nexo causal entre trabalho e saúde mental, por exemplo, ainda não está 

devidamente resolvida, o que limita a atividade dos profissionais da área da saúde. 

Em relação a esse campo de estudo, existem correntes teóricas que tentam explicar os 

nexos existentes entre a saúde mental e trabalho. Tais correntes foram descritas por Jacques 

(2003) como: 1) Teoria de estresse; 2) Psicodinâmica do trabalho;  3) Pesquisas em 

subjetividade e trabalho e 4) Abordagem de base epidemiológica e ou diagnóstica.                              

A Teoria do estresse orientou os estudos pioneiros em saúde e trabalho, 

permanecendo, assim, como importante referencial no campo da epidemiologia e da 

psicologia e integra abordagens dos conhecimentos da psicofisiologia e da psicologia social, 

aplicados aos estudos de fadiga do trabalho (ARAÚJO, 2013). No Brasil, a síndrome de 

burnout está incluída nesta corrente. 

A corrente da Psicodinâmica do Trabalho dialoga com as correntes de saúde do 

trabalhador, com a psicologia ergonômica e com a ergonomia sócio-técnico francesa, 

tomando como base, além da psiquiatria social, a psicanálise, a fenomenologia, a sociologia 

do trabalho, buscando se distanciar de qualquer acepção behaviorista, quantitativa, estatística 

ou de padronização comportamental (HALLACK & SILVA, 2005). Essa abordagem tem por 

objetivo compreender o modo como os trabalhadores conseguem manter certo equilíbrio 

psíquico, mesmo estando submetidos a condições de trabalho desestruturantes (DEJOURS, 

1992). 

Os estudos de subjetividade e trabalho analisam as relações entre saúde mental e 

trabalho com base nas experiências e vivências subjetivas dos trabalhadores, seu principal 

objetivo, portanto, não se restringe apenas aos processos de adoecimento psíquico, assumem 

também o trabalho como o eixo central para a compreensão da subjetividade humana e dos 

processos de construção dos indivíduos de acordo com uma dada contextualização histórico-

cultural (ARAÚJO, 2013). 

A abordagem de base epidemiológica e/ou diagnóstica nas pesquisas em saúde mental 

e trabalho, de acordo com Araújo (2013), surgiu no Brasil na década de 1980, mas foi a partir 
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da década de 1990 que houve um aumento significativo de estudos nesta perspectiva. São 

estudos voltados para a investigação quantitativa de categorias específicas de trabalhadores, 

no intuito de avaliar as condições concretas de trabalho, características das organizações e o 

perfil de adoecimento dos trabalhadores, buscando avaliar associações entre essas condições e 

as características laborais e o adoecimento observado (ARAÚJO & GRAÇA ARAÚJO, 

2003). O aumento dos estudos epidemiológicos está relacionado aos avanços no campo da 

saúde coletiva no Brasil, especialmente com a criação dos cursos de pós-graduação. 

 

2.7 TRANSTORNOS MENTAIS COMUNS E SOFRIMENTO PSÍQUICO  

O campo da saúde mental e do trabalho tem sido impulsionado pelos estudos que 

abordam o trabalho no processo de construção de subjetividade e de influência do trabalho 

nos processos de adoecimento psíquico, bem como pela caracterização de aspectos do 

trabalho associados, mais diretamente, à ocorrência de transtornos mentais mais comuns e 

situações de sofrimento psíquico (ARAÚJO, 2013). 

Transtornos Mentais Comuns (TMC): Os estudos sobre este tipo de transtorno teve 

origem nas pesquisas de base epidemiológica e/ou diagnósticas a partir de 1990 e foram 

definidos por Goldberg e Huxley (1992) apud Ludermir e Melo Filho (2002) como a presença 

de sintomas como irritabilidade, fadiga, insônia, dificuldade de concentração, esquecimento, 

ansiedade e queixas somáticas. 

Os TMC demonstram uma ruptura do funcionamento normal do indivíduo, mas não 

configuram categoria nosológica da CID-10 (Classificação Internacional de Doenças e 

Problemas Relacionados à Saúde), bem como do Diagnostic and Statistical Manual (DSM) – 

Manual Diagnóstico e Estatística de Doenças Mentais – da Associação Psiquiátrica 

Americana (APA). Entretanto os TMC constituem sério problema de saúde pública e 

apresentam impactos econômicos relevantes em função das demandas geradas aos serviços de 

saúde e absenteísmo no trabalho (FAKER, 2009). 

O instrumento quantitativo utilizado para avaliar os TMC é o Self-Reporting 

Questionnaire (SRQ-20), desenvolvido por Harding et al. (1980), validado no Brasil por Mari 

e Willians, no ano de 1986, apresentando sensibilidade de 85% e especificidade de 80%. Em 
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Pernambuco apresentou sensibilidade de 62% e especificidade de 80% tendo como padrão 

ouro a entrevista psiquiátrica (LUDERMIR, 2000). 

 O SRQ é composto de 20 itens sobre sintomas físicos e psíquicos, com escala de 

respostas dicotômicas (sim/não), para detecção de transtornos mentais comuns. Cada resposta 

afirmativa pontua com o valor 1 para compor o escore final por meio da somatória de todos os 

valores obtidos. Os escores obtidos estão relacionados à probabilidade de presença de 

transtorno não psicótico, variando de 0 (nenhuma probabilidade) a 20 (extrema 

probabilidade). Os pontos de corte são de 7/8 independente do sexo (GONÇALVES et al , 

2008).  

Sofrimento Psíquico: A origem dos estudos sobre o sofrimento psíquico no trabalho 

teve origem em 1933, quando o psiquiatra e psicanalista francês Christophe Dejours 

inaugurou a discussão da Psicodinâmica do Trabalho, a qual tem como objetivo compreender 

o sofrimento no trabalho que afeta aos trabalhadores, à população real e “normal” que está nas 

fábricas, nas usinas, nos escritórios e que é submetida às pressões no seu dia a dia. Para 

apreender essa vivência no trabalho, Dejours propôs que os estudos na área partam da relação 

entre trabalho e subjetividade, uma vez que a partir dessa relação se pode conhecer o sujeito, 

suas emoções, sentimentos e pensamentos.  

O sofrimento psíquico pode ser considerado um espaço clínico intermediário que 

marca a evolução de uma luta entre o funcionamento psíquico e os mecanismos de defesa e, 

por outro lado, das pressões organizacionais desestabilizantes. Tudo isso objetivando a 

conjuração da descompensação e a conservação de um possível equilíbrio, mesmo se ele 

ocorra ao preço do sofrimento (DEJOURS, 1992). Em outras palavras, quando determinado 

trabalhador encontra-se submetido a determinadas pressões organizacionais, ele tende a 

utilizar, inconscientemente, o seu funcionamento psíquico para elaborar mecanismos de 

defesa na tentativa de suprimir o sofrimento e, assim, demonstra um aparente estado de 

“normalidade”.   

A capacidade de se manter em equilíbrio, mesmo diante do sofrimento, é interpretada 

por Dejours (2006) como “normalidade sofrente”, que na sua definição afirma que: 

A normalidade é resultado de uma composição entre o sofrimento e a luta 
(individual e coletiva) contra o sofrimento no trabalho. Portanto, a normalidade não 
implica ausência de sofrimento, muito pelo contrário. Pode-se propor um conceito 
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de “normalidade sofrente”, sendo, pois a normalidade não o efeito passivo de um 
condicionamento social, de algum conformismo ou de uma “normalização” 
pejorativa e desprezível, obtida pela interiorização da dominação social, e sim o 
resultado alcançado na dura luta contra a desestabilização psíquica provocada pelas 

pressões de trabalho. 

 

Para Dejours (1992), os mecanismos de defesa, ou estratégias defensivas, têm como 

principal objetivo camuflar o sofrimento existente, o que explica o fato de determinados 

trabalhadores apresentarem características de normalidade aparente, mesmo estando em 

processo de sofrimento psíquico. Com o objetivo de conhecer as estratégias defensivas do 

indivíduo, Dejours estudou incessantemente diversas categorias de trabalhadores. Entre elas, 

destacam-se os trabalhadores da construção civil, os pilotos de caça, as telefonistas, os 

soldados do exército, os encarregados da manutenção em usinas nucleares e os pilotos de 

processo das indústrias químicas (DEJOURS, 2006).  

Em diversos estudos realizados a respeito da temática, Dejours (1993) afirma que para 

os trabalhadores darem conta do trabalho prescrito, corresponderem às expectativas da 

organização e não adoecerem, eles utilizam estratégias de enfretamento contra o sofrimento, 

tais como conformismo, individualismo, neutralização do medo, agressividade, passividade, 

entre outras. 
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3 OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GERAL 

Estudar a relação entre saúde mental e trabalho na população de trabalhadores-migrantes 

canavieiros;  

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a)  Analisar criticamente o desenvolvimento do agronegócio canavieiro; 

b) Estimar a prevalência dos Transtornos Mentais Comuns (TMC) entre os trabalhadores-

migrantes do sertão paraibano e pernambucano que laboram nos canaviais paulistas; 

c) Compreender como o processo da mecanização nos canaviais paulistas tem influenciado o 

sofrimento psíquico dos cortadores de cana.  
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4. PERCURSO METODOLÓGICO  

Diante dos três objetivos (a, b, c) propostos serão apresentados as suas respectivas 

metodologias, assim como a definição da triangulação metodológica.  

  

4.1 TRIANGULAÇÃO METODOLÓGICA 

 

A relação entre quantitativo e qualitativo, entre objetividade e subjetividade não se 

reduz a um continuum e não pode ser pensada como oposição contraditória. De acordo com 

Minayo e Sanches (1993), o estudo quantitativo pode gerar questões para serem aprofundadas 

qualitativamente, e vice-versa.  

 Esse exercício recebe a denominação de triangulação metodológica, que para Minayo 

et al. (2005), 

não é um método em si, mas uma estratégia de pesquisa que se apoia em métodos 
científicos testados e consagrados, servindo e adequando-se a determinadas 
realidades, com fundamentos interdisciplinares e que deve ser escolhida quando 
contribuir para aumentar o conhecimento do assunto e atender aos objetivos que se 
deseja alcançar.  

 

Neste estudo sobre a problemática da saúde mental dos trabalhadores-migrantes, 

buscou-se analisar quantitativamente a prevalência dos TMC e, em seguida, aprofundar a 

discussão qualitativamente, a fim de compreender como os trabalhadores lidam com o 

sofrimento psíquico no trabalho. 

 

4.2 LOCUS DO ESTUDO 

 

O estudo foi realizado nos municípios de Novo Horizonte e Mendonça, localizados no 

interior do Estado de São Paulo, na mesorregião de São José do Rio Preto. Esses são 

municípios de destino dos trabalhadores-migrantes do sertão pernambucano e paraibano que 

laboram na colheita da cana-de-açúcar na usina estudada. 

O município de Novo Horizonte está localizado na microrregião de Novo Horizonte e 

de acordo com os dados do censo demográfico de 2010, do IBGE, a população residente era 

de 36.593 habitantes, numa área territorial de 931.668 Km², densidade demográfica 39,28 

(hab/km²), apresentando uma população urbana de 34.048 habitantes e rural de 2.545 



 

 

 

 

 

40 

 

habitantes. Em relação aos resultados da amostra sobre migração, 1.795 pessoas (4,9%) 

denominaram a Região Nordeste como seu lugar de nascimento. 

O município de Mendonça está localizado na microrregião de São José do Rio Preto. 

Segundo os dados do Censo Demográfico do IBGE, em 2010, a população residente era de 

4.640 habitantes, numa área territorial de 195,039 Km², com densidade demográfica 23,79 

(hab/km²), apresenta uma população urbana de 3.793 habitantes e rural de 847 habitantes. Em 

relação aos resultados da amostra migração, 302 pessoas (6,5%) denominaram a Região 

Nordeste como seu lugar de nascimento. 

Os dois municípios foram escolhidos como lócus do estudo por apresentarem, como 

característica comum, unidades industriais de uma mesma empresa do setor sucroalcooleiro, a 

Usina Santa Isabel S/A (Companhia Agrícola Santa Luiza Agropecúaria LTDA).  

A Usina Santa Isabel é propriedade da família Graciano e data dos últimos anos da 

década de 1970, ano em que o grupo decidiu entrar para o setor sucroalcooleiro, com a 

implantação da Destilaria Santa Isabel Ltda, em Novo Horizonte, voltada inicialmente, à 

produção de aguardente de cana-de-açúcar.  Em 1983, com a instalação de uma nova planta, 

iniciou-se a produção de álcool hidratado carburante. Em 1998 iniciou-se a produção de 

açúcar. A produção de álcool anidro teve início em 2000, resultante do aumento da sua 

demanda para adição à gasolina. Em 2006, foi inaugurada a 2ª unidade industrial, instalada no 

município de Mendonça. Atualmente, as duas unidades juntas são capazes de processar 30 mil 

toneladas de cana-de-açúcar por dia, com capacidade de produziranualmente 9,5 milhões de 

sacas de açúcar e 220 milhões de litros de etanol. Quanto a sua infraestrutura, é capaz de 

estocar 2,20 milhões de sacas de açúcar e 64 milhões de litros de etanol (USINA SANTA 

ISABEL, 2015) 

Ilustração 2 – Vista panorâmica da Usina Santa Isabel (Unidade Novo Horizonte) 
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              Fonte: Arquivo da Usina Santa Isabel 
 

4.3 SELEÇÃO DOS PARTICIPANTES DO ESTUDO, COLETA DE DADOS E 

INSTRUMENTOS 

Considerando que o desafio da triangulação metodológica envolve diferentes 

instrumentos de pesquisa, para facilitar a compreensão os métodos serão apresentados a partir 

de cada objetivo proposto. 

 

a) Analisar criticamente o desenvolvimento do agronegócio canavieiro  

(Apêndice A – Artigo publicado) 

Realizou-se uma revisão crítica da literatura a partir do levantamento de dados sobre a 

temática da migração nordeste-canaviais, do Estado de São Paulo, fazendo uma discussão de 

contraponto com estudiosos do campo da saúde ambiental. Assim, lançar um olhar crítico sob 

o desenvolvimento e as consequências dos interesses que estão por trás da sua produção.  

Cervo e Bervian (1983, p.55) definem a pesquisa bibliográfica como a que “explica 

um problema a partir de referenciais teóricos publicados em documentos. Pode ser realizada 

independente ou como parte da pesquisa descritiva ou experimental. Ambos os casos buscam 

conhecer e analisar as contribuições culturais ou científicas do passado existentes sobre um 

determinado assunto, tema ou problema”. 

De acordo com Gil (2008), o processo exploratório de leitura visa verificar em que 

medida as obras consultadas interessam à pesquisa. Depois da identificação, os artigos foram 

catalogados e analisados buscando-se uma síntese do processo de trabalho e migração para os 

canaviais, de forma que aborde os tópicos relevantes sobre os temas desenvolvimento, 
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território e saúde, proporcionando ao leitor uma compreensão de algumas das publicações 

sobre a temática que existem.  

Para alcançar os objetivos propostos, realizou-se levantamento bibliográfico na base 

Scielo, que é uma base de dados geral, através da rede internacional de acesso, a Internet. 

Foram escolhidos artigos que tivessem como foco o agronegócio canavieiro em interface com 

os descritores: migração, trabalho e adoecimento. Além do levantamento bibliográfico em 

dissertações, teses, livros e publicações de jornais sobre a temática. Foram utilizados, ainda, 

dados secundários da Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB) e também do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), além de dados de pesquisas 

desenvolvidas pelos autores, na microrregião do Pajeú, Estado de Pernambuco e de Princesa 

Isabel, Paraíba.  

O material encontrado foi catalogado e analisado a partir das seguintes categorias: (1) 

situação atual do setor; (2) consequências ambientais, sociais e humanas, com destaque para a 

questão da saúde dos trabalhadores e, especificamente, dos trabalhadores migrantes. 

O presente artigo foi publicado na revista Ciência & Saúde Coletiva, 19 (10): 3971-

3980, 2014. E será apresentado no apêndice D. 

 

b) Estimar a prevalência dos Transtornos Mentais Comuns (TMC) entre os trabalhadores-

migrantes do sertão paraibano e pernambucano que laboram nos canaviais paulistas; 

 

Tipo do estudo 

Trata-se de um estudo descritivo de corte transversal. Esse tipo de estudo apresenta 

como principais vantagens: menor tempo requerido para sua realização e custo reduzido, no 

entanto, por fazer um “retrato”, da situação de saúde da população, gera hipóteses 

etiológicas, mas não é capaz de demonstrar se a causa surge antes do efeito ou o oposto 

(ROUQUAYROL, 2006). 

 

População do estudo 

A população de referência foi constituída por todos os trabalhadores que estavam com 

vínculo empregatício na Usina Santa Isabel, dentro do período da pesquisa (julho a setembro 

de 2014) e que apresentavam como local de origem municípios do sertão paraibano e 
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pernambucano. O número de participantes do estudo correspondeu a 110 cortadores de cana-

de-açúcar. 

Segundo informações do setor de recursos humanos da usina estudada, no inicio da 

safra de 2014 foram recrutados aproximadamente 270 trabalhadores, destinados ao trabalho 

no corte da cana-de-açúcar. A redução do número de trabalhadores até o mês de junho 

ocorreu devido a escassez de chuvas na região sudeste.  

Critérios de inclusão 

• Trabalhadores-migrantes que laborem na colheita da cana-de-açúcar; 

• Sexo masculino; 

• Idade entre 18 e 60 anos; 

• Concordância em participar do estudo, com assinatura de Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (Apêndice B). 

Critérios de exclusão  

• Trabalhadores que não eram migrantes sazonais; 

• Trabalhadores-migrantes sazonais não recrutados pela Usina Santa Isabel S/A; 

 

Variável dependente: Transtorno Mental Comum (TMC) 

Será avaliado utilizando-se o instrumento Self Reporting Questionnaire (SRQ-20) 

desenvolvido por Harding et al em 1980 tendo como o objetivo de identificar casos suspeitos 

de Transtornos Mentais Comuns em populações sem a presença de um médico especialista 

(COSTA, 2004). O SRQ-20 foi validado no Brasil com sensibilidade de 85% e especificidade 

de 80% (MARI e WILLIAMS,1986) apud (LUDERMIR, 2000) e em Pernambuco com 

sensibilidade de 62% e especificidade de 80% tendo como padrão ouro a entrevista 

psiquiátrica (LUDEMIR, 2000). 

O SRQ é composto de 20 itens sobre sintomas físicos e psíquicos, com escala de 

respostas dicotômicas (sim/não), para detecção de transtornos mentais comuns.  
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Ilustração 3 - Grupo de sintomas do SRQ-20 

GRUPO DE SINTOMAS 
Tem dores de cabeça freqüentes? 

Tem falta de apetite 

Dorme mal? 

Assusta-se com facilidade? 

Tem tremores nas mãos? 

Sente-se nervoso, tenso, preocupado? 

Tem má digestão? 

Tem dificuldade de pensar com clareza? 

Tem se sentido triste ultimamente? 

Tem chorado mais do que de costume? 

Encontra dificuldades para realizar com satisfação as atividades diárias? 

Tem dificuldades para tomar decisões? 

Tem dificuldade no serviço (seu trabalho é penoso, lhe causa sofrimento)? 

É incapaz de desempenhar um papel útil em sua vida? 

Tem perdido o interesse pelas coisas? 

Você se sente uma pessoa inútil, sem préstimo? 

Tem tido a idéia de acabar com a vida? 

Sente-se cansado o tempo todo? 

Tem sensações desagradáveis no estômago? 

Você se cansa com facilidade? 

 

Cada resposta afirmativa pontua com o valor 1 para compor o escore final por meio do 

somatório desses valores. Os escores obtidos estão relacionados à probabilidade de presença 

de transtorno não psicótico, variando de 0 (nenhuma probabilidade) a 20 (extrema 

probabilidade). Os pontos de corte são de 7/8 independente do sexo (GONÇALVES et al. , 

2008). 

Variáveis independentes 

I – Sociodemográficas: 
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• Idade: Em anos completos, a partir da data de nascimento e data da entrevista. Para 

fins de análise foi posteriormente agrupada em faixas etárias.  

• Escolaridade: Categorizada em anos de estudo com aprovação (completo);  

• Estado civil: Casado/Morando junto, viúvo, divorciado ou nunca casou/solteiro.  

• Número de filhos; 

II - Condições de moradia  

• Tipo de moradia: Imóvel próprio, alugado, cedido pela empresa, alojamento 

• Quantidade de cômodos do local de moradia; 

• Quantidade de residentes por moradia:   

• Vínculo entre o trabalhador e os outros residentes: Parente, amigo, esposa, trabalhador 

que conheceu na safra atual ou em safras anteriores;  

III –Trabalho 

• Número de safras trabalhadas, Quantidade de cana cortada por dia, Salário médio por 

mês na ultima safra.  Sendo posteriormente categorizado. 

• Morbidade relacionada ao trabalho, falta ao trabalho e atendimento médico durante a 

safra. 

IV- Estilo de vida 

• Uso de bebidas alcoólicas, tabaco e outras drogas; 

• Teste CAGE - Questionário padronizado composto por quatro perguntas. Sua 

denominação é derivada das iniciais das palavras-chave de cada pergunta do original 

em inglês: 1) alguma vez sentiu que deveria diminuir ou parar de beber? (Cut down?); 

2) as pessoas o aborrecem porque criticam o seu modo de beber? (Annoying by 

criticism?); 3) sente-se culpado pela maneira que costuma beber? (Guiltier about 

drinking?); 4) costuma beber pela manhã para diminuir o nervosismo e a ressaca? 

(Eye-opener drink?).  
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 O CAGE é utilizado como teste de triagem para o chamado bebedor-problema, 

suspeito de ser dependente de álcool, adotando-se o ponto de corte em duas ou mais respostas 

positivas para as quatro questões do teste. Apresenta alta sensibilidade, especificidade e 

valores preditivos tanto na sua versão em inglês, como na versão em português (MASUR & 

MONTEIRO, 1983)  

 Procedimentos de coleta 

 Foi realizada através do preenchimento do questionário com dados sócios-

demográficos-ocupacionais, seguida pela aplicação do Self Reporting Questionnaire (SRQ-

20). Além disso, foram feitos registros de imagens por meio de fotografias das atividades de 

trabalho do corte manual, das moradias dos trabalhadores e dos momentos de lazer, a fim de 

ilustrar e complementar as informações coletadas.A coleta de dados aconteceu com cada 

trabalhador, nos espaços de moradia, durante o período de julho a setembro de 2014.  

Análise dos dados 

A realização da análise quantitativa foi feita utilizado o programa Epi Info for 

Windows, versão 3.5.1.  Os trabalhadores foram caracterizados a partir dos dados sócio-

demográfico ocupacionais e as variáveis foram descritas por meio de medidas de frequência, 

tendência central e dispersão - apresentadas através de tabelas - assim como a identificação da 

prevalência do TMC.   

Em seguida, com o intuito de verificar a existência de possíveis associações, foi 

realizado o cruzamento entre as variáveis e TMC através do teste do qui-quadrado de Pearson, 

ou do teste exato de Fisher. A magnitude da associação de cada variável com a presença de 

transtorno mental foi verificada pela razão de prevalência à significância estatística, pelo 

intervalo de confiança de 95%, obtidos através de regressão logística. 

 

c) Compreender como o processo da mecanização nos canaviais paulistas tem 

influenciado o sofrimento psíquico dos cortadores de cana.  

 
Para realizarmos uma análise do sofrimento psíquico enfrentado pelos trabalhadores-

migrantes fez-se uso de uma pesquisa qualitativa. Como define Minayo (1994): 
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[...}a pesquisa qualitativa responde as questões particulares. [...] ela 
trabalha com o universo dos significados, motivos, aspirações, 
crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais 
profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem 
ser reduzidos a operacionalização das variáveis. 

Para uma melhor compreensão do campo de pesquisa, utilizou-se o método 

etnográfico, que apresenta como elemento essencial compreender o modo de vida das pessoas 

ou grupos, na sua própria perspectiva. Assim sendo, envolve estudo disciplinado e sistemático 

de observar, detalhar, descrever, documentar e analisar o estilo de vida ou padrões específicos 

de uma cultura. (SPRADLEY, 1980, LEININGER, 1985, MINAYO, 1993).  

A coleta de dados foi realizada com o auxílio de dois instrumentos metodológicos: a 

observação participante e entrevistas semi-estruturadas. A primeira se realiza por meio do 

contato direto do pesquisador com o fenômeno estudado, pelo qual se mantém a presença do 

observador numa situação social, com a finalidade de realizar uma investigação cientifica. O 

observador está em relação face a face com os observados e, ao participar da vida deles, no 

seu cenário cultural, colhe dados. Assim o observador é parte do contexto sob observação, ao 

mesmo tempo modificando e sendo modificado por este contexto. (MINAYO, 1994).  

Quanto ao segundo instrumento a entrevista é uma conversa a dois, feita pela iniciativa 

do entrevistador destinada a fornecer informações pertinentes para o objeto da pesquisa.  A 

entrevista do tipo semi-estruturada combina perguntas fechadas (ou estruturadas) e abertas, 

onde o entrevistado tem a possibilidade de discorrer o tema proposto, sem respostas ou 

condições prefixadas pelo pesquisador. (MINAYO, 1993) 

O roteiro semiestruturado foi composto pela combinação de sete questões fechadas e 

sete questões abertas. As questões fechadas tinham como objetivo levantar dados sociais, 

como idade, origem, estado civil, se tinham filhos, escolaridade, número de safras trabalhadas 

e rendimento financeiro. Já as questões abertas traziam uma abordagem mais subjetiva que 

visava verificar a percepção dos trabalhadores acerca do processo da mecanização, a 

impressão sobre os riscos, trazendo informações a respeito das atuais condições de trabalho, 

das formas de remuneração e das condições de saúde. 

 A partir do primeiro trabalhador entrevistado, os outros foram sendo indicados 

sucessivamente uns pelos outros. Tal metodologia de recrutamento é conhecida como 
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indicação sucessiva, técnica em bola de neve (snowball). Pires (2008) afirma que tal técnica 

analisa um grupo relativamente homogêneo, isto é, organizado pelo mesmo conjunto de 

relações socioculturais.  

As entrevistas tiveram duração média de quarenta minutos. Todas foram realizadas na 

residência dos trabalhadores, entre os meses de julho e setembro de 2014. A análise dos dados 

foi realizada a partir da análise temática por meio do qual se realiza a manipulação de 

mensagens (conteúdo e expressão desse conteúdo) para evidenciar os indicadores que 

permitem inferir sobre outra realidade que não a da mensagem (BARDIN, 2011). O critério 

utilizado para delimitação da amostra foi o da saturação, isto é, quando o conteúdo expresso 

pelos pesquisados começaram a se repetir, finalizou-se a coleta dos dados.  
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5. TRANSTORNO MENTAL COMUM ENTRE TRABALHADORES CANAVIEIROS 
E FATORES ASSOCIADOS 

 

5.1 INTRODUÇÃO 

Os Transtornos Mentais Comuns caracterizam-se por sintomas como fadiga, 

irritabilidade, esquecimento, dificuldade de concentração e queixas somáticas¹. A sua 

identificação não significa a constatação de nenhum diagnóstico, apenas levantamentos de 

possíveis predisposições para o adoecimento mental². A corrente de base epidemiológica se 

caracteriza por estudos voltados para a investigação quantitativa de categorias específicas de 

trabalhadores, no intuito de avaliar as condições concretas de trabalho, características das 

organizações e o perfil de adoecimento dos trabalhadores, buscando avaliar associações entre 

essas condições e as características laborais e o adoecimento observado³.  

De acordo com Ludermir & Melo Filho4 a epidemiologia psiquiátrica tem verificado a 

associação dos TMC a variáveis relativas às condições de vida e à estrutura ocupacional. 

Constituindo assim um sério problema de saúde pública e apresentando impactos econômicos 

relevantes em função das demandas geradas aos serviços de saúde e absenteísmo no trabalho5  

O trabalho nos canaviais exige muita força física e habilidades manuais com o 

instrumento de trabalho, o facão, ou podão. O trabalhador precisa, dentre outras coisas, 

obedecer ao ritmo de trabalho prescrito, acompanhar a intensidade da produção, vencer os 

perigos e insalubridades próprios do trabalho6. O trabalho manual na colheita de cana-de-

açúcar representa riscos à saúde dos trabalhadores, devido ao calor intenso, constante radiação 

solar, poeira proveniente do solo e a presença de animais peçonhentos. Há também risco 

acentuado de acidentes de trabalho em decorrência do manuseio do facão7.  

Sabe-se que além das situações de riscos decorrentes do processo e das relações de 

trabalho, grande parte desses sujeitos, na condição de migrante, também vivenciam condições 

de vulnerabilidades nos espaços de moradia, trajeto e nas próprias relações com os “nativos” 

nos espaços de trabalho ou lazer.  

Nesse sentido, destaca-se a realidade que se faz presente na microrregião do Pajeú, 

Sertão de Pernambuco e partes da microrregião da Serra da Teixeira, no Estado da Paraíba, 

aonde grande parcela da população economicamente ativa vem lançando mão da migração 
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sazonal, tendo como destino, sobretudo, o trabalho na colheita de cana-de-açúcar na 

microrregião de São José do Rio Preto, interior do Estado de São Paulo. 

No presente artigo busca-se identificar a prevalência de transtornos mentais comuns e 

analisar os fatores associados em trabalhadores migrantes e canavieiros. 

 
5.2 METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo descritivo de corte transversal realizado com trabalhadores-

migrantes do sertão paraibano e pernambucano que laboram na colheita da cana-de-açúcar na 

região de São José o Rio Preto, interior do Estado de São Paulo, mas especificamente nos 

municípios de Novo Horizonte e Mendonça. Esses municípios apresentam como característica 

comum unidades industriais de uma mesma empresa do setor sucroalcooleiro que se tornou 

conhecida como uma das principais usinas que recruta a mão-de-obra diretamente na região 

de origem desses trabalhadores. 

Dados do Censo Demográfico8 demonstram nos resultados da amostra migração, cerca 

de 4,9% e 6,5% da população que residia respectivamente nos municípios de Novo Horizonte 

e Mendonça denominaram que a Região Nordeste era o seu lugar de nascimento.  

A população de referência foi constituída por todos os trabalhadores que estavam com 

vínculo empregatício na usina estudada no período da pesquisa (julho a setembro de 2014) e 

que apresentavam como local de origem municípios do sertão paraibano e pernambucano. O 

número de participantes do estudo correspondeu a 110 cortadores de cana-de-açúcar. 

O instrumento utilizado na coleta de dados foi um questionário com dados sócio-

demográficos – ocupacionais e em seguida pelo Self-Reporting Questionnaire (SRQ-20), 

instrumento que avalia ocorrência de TMC, desenvolvido por Harding et al 9e validado no 

Brasil por Mari e Willians10 em 1986, apresentando sensibilidade de 85% e especificidade de 

80%. E em Pernambuco com sensibilidade de 62% e especificidade de 80% tendo como 

padrão ouro a entrevista psiquiátrica11. 

 O SRQ é composto de 20 itens sobre sintomas físicos e psíquicos, com escala de 

respostas dicotômicas (sim/não), para detecção de transtornos mentais comuns. Cada resposta 

afirmativa pontua com o valor 1 para compor o escore final por meio do somatório desses 

valores. Os escores obtidos estão relacionados à probabilidade de presença de transtorno não 
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psicótico, variando de 0 (nenhuma probabilidade) a 20 (extrema probabilidade). Os pontos de 

corte são de 7/8 independente do sexo, conforme foi descrito por GONÇALVES et al 12 . 

 O estudo investigou os diferentes aspectos da vida dos trabalhadores, como as 

condições sociodemográficas (idade, escolaridade, estado civil, número de filhos), condições 

de moradia (tipo de moradia e vínculo entre o trabalhador e os outros residentes), trabalho 

(número de safras trabalhadas, salário médio por mês na última safra, morbidade relacionada 

ao trabalho, falta ao trabalho e atendimento médico durante a safra), estilo de vida (uso de 

bebidas alcoólicas, tabaco e outras drogas). Para detectar o uso abusivo de bebidas alcoólicas, 

o questionário CAGE foi incluído na categoria estilo de vida. 

 O teste CAGE é também um questionário padronizado, composto por quatro 

perguntas. Sua denominação é derivada das iniciais das palavras-chave de cada pergunta do 

original em inglês: 1) alguma vez sentiu que deveria diminuir ou parar de beber? (Cut 

down?); 2) as pessoas o aborrecem porque criticam o seu modo de beber? (Annoying by 

criticism?); 3) sente-se culpado pela maneira que costuma beber? (Guiltier about drinking?); 

4) costuma beber pela manhã para diminuir o nervosismo e a ressaca? (Eye-opener drink?). O 

CAGE é utilizado como teste de triagem para o chamado bebedor-problema, suspeito de ser 

dependente de álcool, adotando-se o ponto de corte em duas ou mais respostas positivas para 

as quatro questões do teste. Apresenta alta sensibilidade, especificidade e valores preditivos 

tanto na sua versão em inglês, como na versão em português13. 

O procedimento de coleta de dados foi realizada através do preenchimento do 

questionário com dados sócios-demográficos-ocupacionais, seguida pela aplicação do Self 

Reporting Questionnaire (SRQ-20) e do teste CAGE. Os instrumentos foram aplicados de 

forma individual nos espaços de lazer e/ou moradia dos trabalhadores.  Para realizar a análise 

quantitativa foi utilizado o programa Epi Info for Windows, versão 3.5.1.  Os trabalhadores 

foram caracterizados a partir dos dados sócio-demográficos ocupacionais, as variáveis foram 

descritas por meio de medidas de freqüência, tendência central e dispersão sendo apresentadas 

através de tabelas. Assim como a identificação da prevalência do TMC.   

Em seguida foi realizado o cruzamento entre as variáveis e TMC com o intuito de 

verificar a existência de possíveis associações, através do teste do qui-quadrado de Pearson ou 

do teste exato de Fisher. A magnitude da associação de cada variável com a presença de 
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transtorno mental será verificada pela razão de prevalência a significância estatística pelo 

intervalo de confiança de 95%, obtidos através de regressão logística.  

Esta pesquisa foi realizada após a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa do 

Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal de Pernambuco, Nº CAAE 

27225414.2.0000.5208, respeitando o que dispõe a Resolução n. 466/12, do Conselho 

Nacional de Saúde. Vale ressaltar que todos os participantes aceitaram participar da pesquisa 

de forma voluntária e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

5.3 RESULTADOS  

 Estudou-se 110 trabalhadores-migrantes que apresentaram uma média de idade de 

29,6 (DP± 9,4). Em relação à situação conjugal, 48,2% dos trabalhadores estavam solteiros. A 

maior parte dos participantes (53,7%) não possuía filhos.  

Em relação à escolaridade, 65,4% dos trabalhadores relataram saber ler e escrever, no 

entanto outra parcela considerável 27,3% só sabem assinar o nome. Quanto ao grau de 

escolaridade, evidenciou-se que 75,5% dos sujeitos pesquisados possuía até o ensino 

fundamental. Verificou-se também que a maioria dos trabalhadores (53,6%) possui um a 

cinco anos na safra do corte da cana-de-açúcar.  

 A renda per capita por salário mínimo predominante se revelou na faixa entre dois e 

três salários mínimos (53,6%). No que diz respeito ao tipo de moradia na qual residia a maior 

parte dos trabalhadores (89,1%) relatou morar na casa cedida pela usina. Quanto ao vínculo 

mais importante entre os trabalhadores e outros residentes foi dividir a moradia com 

trabalhadores que conheceram na safra atual ou em safras anteriores (60,9%) 

Observou-se em relação ao alcoolismo que 77,3% dos trabalhadores-migrantes 

estudados fazem uso de bebidas alcoólicas. Apresentando uma prevalência de CAGE positivo 

de 22,7%. Enquanto que em relação ao tabagismo, a maioria dos trabalhadores (88,2%) nunca 

fizeram uso de cigarro.  
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Tabela I- Caracterização sócio-demográfica ocupacional da população estudada 

Variáveis Categoria N % 
    
Idade De 18 a 29 anos 69 62,7 
 De 30 a 39 anos 25 22,7 
 
 
 
Estado civil 
 
  
 
Número de filhos 
 
 
 
 
 
Sabe ler/escrever 
 
 
 
Escolaridade 
 
 
 
Tempo no corte da cana 
 

De 40 a 49 anos 
Acima de 50 anos 

11 
5 

10,0 
  4,6 

 
Solteiro 
Casado 
Divorciado 

 
53 
38 
19 

 

 
48,2 
34,5 
17,3 

Nenhum 
Apenas 1 
2 filhos 
3 filhos 
4 ou mais 

 
Sim 
Não 
Só assina o nome 

 
Nenhuma 
Ens. Fundamental 
Ensino Médio 
 

1 a 5 anos 

6 a 10 anos 

11 a 15 anos 

16 a 20 anos 

59 
24 
14 
8 
5 
 

72 
8 

30 
 

9 
83 
18 
 

59 
38 
10 
3 

 
51 
59 
 

98 
12 

 
67 
33 
10 

 
85 
25 

 
25 
85 

 

53,7 
21,8 
12,7 
7,3 
4,5 

 
65,4 
7,3 
27,3 

 
8,2 
75,5 
16,3 

 
53,6 
34,6 
  9,1 
  2,7 

 
46,4 
53,6 

 
89,1 
10,9 

 
60,9 
30,0 
  9,1 

 
77,3 
22,7 

 
22,7 
77,3 

Renda familiar 
 

              1 -2 salários 
              2- 3 salários 

Tipo de moradia 
 
 
Vinculo com outros 
moradores 
 
 
Alcoolismo 
 
 
CAGE 

Cedida pela usina 
Alugada pelos trabalhadores 

 
Trabalhadores 
Parentes 
Esposa 

 
Faz uso 
Não faz uso 

 
Positivo 
Negativo 

  
 

 

Na análise por grupo dos sintomas, observou-se que na categoria Humor 

depressivo/ansioso o maior número de respostas concordantes foi para a afirmativa “Sente-se 
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triste ultimamente”, com 72,7% de respostas positivas, seguida de “Sente-se nervoso, tenso ou 

preocupado” (59,1%). 

No grupo de sintomas somáticos, chama-se a atenção para a afirmativa “falta de 

apetite” com 66% de respostas afirmativas, seguida por “tremores nas mãos” (60%). O grupo 

Decréscimo da energia vital apresentou uma maior concentração de respostas positivas na 

afirmativa “Dificuldade no serviço – trabalho penoso, sofrido” (90%. Enquanto que a 

afirmativa “Sente-se cansado o tempo todo” apresentou uma frequência de 67,3% 

A maior concentração de respostas negativas foi encontrada no grupo de sintomas 

depressivos, sendo relatado o maior número de respostas positivas na afirmativa “Tem tido 

idéia de acabar com a vida”, com 3,6%. 

Tabela II - Distribuição dos grupos de sintomas do SRQ por afirmativas positivas entre trabalhadores-migrantes 

canavieiros na Usina Santa Isabel/SP, 2014. 

TMC  N % 
    

Humor depressivo/ 
ansioso  
 
 
 
 
Sintomas somáticos 
 
 
 
 
 
 
  
Decréscimo da  
energia vital  
 
 
 
 
 
Pensamentos  
Depressivos 

Q4 Assusta com facilidade 
Q6 Sente-se nervoso, tenso ou preocupado 
Q9 Sente tristeza ultimamente 
 Q10 Tem chorado mais do que de costume 
 
Q1 Dores de cabeça freqüente 
Q2 Falta de apetite 
Q3 Dorme mal 
Q5 Tremores na mão 
Q7 Má digestão 
Q19 Sensações desagradáveis no estômago 
 

37 
65 
80 

    18 
 

   57        
73 

   55       
  66             
46 
28      

33,5 
59,1 
72,7 
16,4 

     
51,8           

  66,4          
50,0 
60,0            
41,8 
25,5  

Q8 Dificuldade de pensar com clareza 
Q11 Dificuldade de realizar com satisfação atividades diárias 
 Q12 Dificuldade para tomar decisões 
Q13 Dificuldade no serviço (Trabalho penoso, sofrido) 
Q18 Sente-se cansado o tempo todo 
Q 20 Cansa com facilidade 

  01 
    -           

38 
   99         

74 
   21             
                  

0,9 
- 

34,5 
90,0 
67,3 

  19,1              
 

   - 
0,9 
- 
3,6 

Q14 É incapaz de desempenhar um papel útil em sua vida                   - 
Q15 Tem perdido o interesse pelas coisas                                            01 
Q16 Sente-se uma pessoa inútil, sem préstimo                                     - 
Q17 Tem tido idéias de acabar com a vida                                           04 
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A prevalência global de TMC entre os trabalhadores estudados foi de 40% (n=44), 

segundo o SRQ – 20 (escore de corte 7/8). 

 

 

Tabela III – Distribuição da prevalência dos TMC por variáveis sócio-demográficas-ocupacionais 

Características P% RP IC95% Valor de P 

Faixa etária     
18 – 29 anos 
30 – 39 anos 
40 - 49 anos 
Acima de 50 anos 

40,6 
40,0 
27,3 
60,0 

1,49 
1,47 

* 
2,20 

(0,54-4,07) 
(0,50-4,31) 

* 
(0,66-7,31) 

0,311 
0,366 

* 
0,241 

 
Estado civil  
Solteiro 
Casado 
Divorciado 

 
Filhos 
Sim 
Não 

  
 

 
 

 
 

            0,634 
     0,259 

                * 

37,7 
47,4 
31,6 

1,19 
1,50 

* 
 

(0,57-2,52) 
(0,71-3,15) 

* 
 
 

39,2 
40,7 

* 
0,96 

* 
(0,61-1,53) 

               * 
           0,876 

 
Escolaridade 
Nenhum 
Ens.Fundamental 
Ens. Médio 

 
 

44,4 
44,6 
16,7 

 
 

2,67 
2,67 

* 
 
 

1,27 
1,11 
1,20 

* 
 
 

1,06 
* 
 
 

* 
    1,04 
    1,30 

 
 

1,14 
* 
 
 

3,19 
* 
 

1,80 
* 

 
 

(0,75-9,45) 
(0,93-7,72) 

* 

 
 

0,139 
0,028 

* 
 

Nº safras 
1 a 5 safras 
6 a 10 safras 
11 a 15 safras 
16 a 20 safras 
 
Renda familiar 
1-2 salários 
2-3 salários 
 
Vínculo com outros moradores 
Outros trabalhadores 
Parentes 
Esposa 
 
Alcoolismo 
Sim 
Não 
 
CAGE 
Sim 
Não 
 
Relação saúde/trabalho 

 
              42,4 

36,8 
40,0 
33,3 
 
 

41,2 
38,9 

 
 

36,5 
40,0 
50,0 

 
 

41,2 
36,0 

 
 

38,6 
12,1 

 
50,9 

 
(0,25-6,47) 
(0,21-5,78) 
(0,20-7,05) 

* 
 
 

(0,67-1,67) 
* 
 
 

             * 
(0,63-1,73) 
(0,65-2,60) 

 
 

(0,64-2,05) 
* 
 
 

(1,51 –6,74) 
* 
 

(1,09-2,96) 

 
  0,621 

0,701 
0,685 

* 
 
 

0,815 
* 
 
 
* 

0,881 
0,359 

 
 

0,643 
* 
 
 

 0,001 
   * 

 
           0,016 
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5.4 DISCUSSÕES 

 Todos os trabalhadores estudados eram do sexo masculino. A preferência pela mão-

de-obra masculina está atrelada ao novo contexto da mecanização nas usinas de cana-de-

açúcar, uma vez que intensificou-se o ritmo e a jornada de trabalho se faz necessário que o 

trabalhador disponha de muita força física e habilidade manual para acompanhar o ritmo da 

produção e competir com a máquina14. 

De acordo com Silva et al15 com a intensa mecanização, é possível constatar que as 

melhores plantações são destinadas às máquinas. Por sua vez, as canas que estão “deitadas”, 

desalinhadas, que crescem na curva de nível são destinadas aos trabalhadores manuais. Então, 

a usina seleciona homens jovens, fortes e bem nutridos para compor o quadro de cortadores 

de cana 6. 

 A faixa etária predominante entre os participantes foi de 18-29 anos (62,7%). Este 

achado confirma o que outros autores 14,16 enfatizam a preferência por parte das usinas 

canavieiras de contratarem homens jovens, por disporem de mais energia e serem mais 

produtivo. Fato explicado pela penosidade do trabalho do corte da cana-de-açúcar que acaba 

não favorecendo a inserção de trabalhadores mais velhos.   De acordo com Novaes et al 14 ser 

jovem também tem um diferencial. Significa ter uma específica disposição para o trabalho, 

alavancada pelo momento do ciclo da vida quando – via de regra - prevalece à busca, o desejo 

de “ser alguém na vida”, motivação indispensável para os jovens enfrentarem a rotina e a 

Sim  
Não 
 
Faltou ao trabalho 
Sim 
Não 
 
Atedimento médico 
Sim 
Não 

28,3 
 
 
 

54,4 
24,5 

 
 

48,5 
27,3 

 
 
 

   2,36 
* 
 
 

1,78 
* 

* 
 
 
 

(1,36-4,09) 
* 
 
 

(1,03-3,06) 
* 

  * 
 
 
 

           0,0008 
                * 

 
 

            0,026 
                 * 

P = Prevalência; RP = Razão de prevalência; IC 95% = Intervalo de confiança de 95%;  

 * = Grupo de referência 
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disciplina no trabalho. Afinal, para eles, filhos de agricultor, o trabalho é o único caminho 

para a realização de projetos pessoais e familiares. 

A escolaridade na população estudada foi outro fator que merece destaque, pois a 

maioria (75,5%) dos sujeitos pesquisados possuía até o ensino fundamental. Sendo que desse 

percentual, 49,1% relataram não ter concluído o ensino fundamental e apenas 26,4% 

declararam ter finalizado essa etapa. Além disso, 27,3% dos trabalhadores “só sabem assinar 

o nome”. O baixo perfil de escolaridade observado entre os trabalhadores-migrantes é similar 

ao perfil encontrado nos estados da Paraíba e Pernambuco. Dados da Pesquisa Nacional por 

Amostras de Domicílios 17, realizada pelo IBGE em 2013, apresenta que pessoas de 25 anos 

ou mais de idade que se encontram entre a categoria (sem instrução ou menos de 1 ano) até 8 

anos de estudo corresponde a 64,2% no Estado da Paraíba e 58,6% no Estado de Pernambuco. 

Os jovens que migram para os canaviais dificilmente conseguem completar o ensino 

fundamental e ingressar no ensino médio. Eles costumam relacionar o abandono escolar à 

necessidade e ao trabalho que realizam, tanto na agricultura familiar quanto nos canaviais.  

São frequentes as queixas de professores e professoras de que depois do corte de cana, os 

jovens não querem mais permanecer na escola16. 

Como consequência do baixo índice de escolaridade pode-se observar a dificuldade de 

inserção desses jovens em outros setores do mercado de trabalho  e/ ou a não estabilidade na 

profissão de cortador de cana, pois diante do atual processo de mecanização, exigi-se que o 

trabalhador tenha maior escolaridade e qualificação para manusear as novas tecnologias e 

aderir novos postos de trabalho, como por exemplo, operar colhedeiras, conduzir tratores e 

caminhões e mecânicos especializados em manutenção e reparo de máquinas agrícola7. 

O perfil de renda média mensal observada entre os trabalhadores canavieiros teve 

maior concentração (53,6%) no estrato que corresponde de 2 a 3 salários mínimos (1449,00 – 

2172,00), o que se mostra superior a renda mensal (per capita) no estado de pernambucano e 

paraibano que se encontra respectivamente na faixa de 802,00 e 682,00 reais 18. 

A possibilidade da aquisição de uma renda mais alta que possibilite satisfazer as suas 

necessidades e ao mesmo tempo a realização dos seus sonhos, favorece a procura pelo 

trabalho nos canaviais paulistas que visa, sobretudo, “ganhar dinheiro”, “comprar uma moto”, 

uma “casa”, “ser bem visto pelos familiares 19.  Sabendo que um jovem rural dificilmente 

consegue concretizar esses sonhos trabalhando nos locais de origem. O caminho escolhido 
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geralmente é o da migração para os canaviais ou outras atividades, como a construção civil, 

colheita do café ou da laranja. 

Saúde mental dos trabalhadores 

A prevalência global de TMC (40%) foi superior ao encontrado em outros estudos que 

tinham como referência a população de trabalhadores rurais canavieiros. Estudo realizado por 

Faker 5 numa usina de açúcar e álcool, no município de Novo Andradina, Mato Grosso do 

Sul, identificou uma prevalência de 12%. Duarte20, em trabalho realizado com cortadores de 

cana-de-açúcar do município de Santa Helena de Goiás, na região de Goiânia, encontrou a 

prevalência de 33,1%.  

A baixa prevalência encontrada na pesquisa realizada por Faker5 pode ser explicada 

pelo fato que a população estudada não era apenas de cortadores de cana, mas também de 

trabalhadores do corte mecânico. Além de que a coleta de dados foi realizada nos espaços de 

trabalho ou trajeto para os canaviais e sempre com a presença de dois funcionários do setor 

técnico-administrativos da usina. O que influenciava a respostas dos trabalhadores (Viés de 

informação) 

Entretanto, os achados desse estudo se aproximam de outras pesquisas realizadas em 

comunidades rurais e com agricultores em geral. Em comunidade rural Ludermir11 encontrou 

36% de prevalência de TMC. Costa 21 em agricultores da zona da Mata de Pernambuco, 36% 

de prevalência de TMC. Faria22 em agricultores da serra gaúcha, 38%. 

Em relação à análise por grupo de sintomas do SRQ-20, observou-se que a maior 

concentração de respostas positivas (90%) foi para a pergunta “Dificuldade no serviço – 

trabalho penoso, sofrido”. O trabalho do corte manual da cana-de-açúcar é descrito por 

Santos23 como um trabalho precário, a partir da percepção do trabalhador. 

A percepção desses trabalhadores acerca do processo de trabalho e seus efeitos sobre 
a saúde é a de que o trabalho na cana é duro, sofrido e prejudicial e que isso decorre 
das condições de trabalho, mas também do esforço que são obrigados a fazer para 
atingir as médias de produtividade exigidas pelas usinas. Essa característica de um 
trabalho intensificado, cujo ritmo de produção é sempre acelerado, pode trazer riscos 
imediatos para a saúde do trabalhador com os acidentes de trabalho, mas também 
pode gerar um desgaste irreversível a longo prazo, pois o esforço é contínuo e o 
tempo de recuperação física e reprodução da força de trabalho é limitado e 
insuficiente.  
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 Seligmann- Silva 24 demonstra como o cansaço físico está diretamente relacionado ao 

cansaço mental. 

A fadiga mental é indissociável da fadiga física. [...] Nos casos em que o cansaço se 
acumula ao longo do tempo, surgem os quadros que tem sido designado como fadiga 
crônica ou fadiga patológica, marcada não apenas pelo cansaço que não cede ao 
sono diário, mas também pelos distúrbios do sono, pela irritabilidade, pelo desânimo 
e às vezes, por dores diversas e perdas de apetite. 

 
O desânimo também foi relatado pelos trabalhadores. No grupo Humor 

depressivo/ansioso a afirmativa “Sentiram-se triste nos últimos dias” foi bastante relevante 

entre os trabalhadores (72,7%). Acredita-se que, grande parte desses sujeitos, em razão do 

distanciamento de seu meio social e familiar, vivenciam cotidianamente o drama da saudade 

dos seus entes queridos.  

No grupo de sintomas somáticos, chama-se a atenção para a afirmativa “falta de 

apetite” com 66% de respostas afirmativas. A falta de apetite relatado pelos cortadores de 

cana também pode está relacionado ao modo como os alimentos são preparados e 

armazenados até o momento do consumo nos canaviais25.  

A alimentação é preparada pelos próprios trabalhadores, geralmente altas horas da 
noite, constando, na maior parte dos casos, apenas de feijão, farinha, arroz e carne. 
Há ausência de verduras, bananas e carboidratos, a exemplo de macarrão. Além de 
que, por ter sido cozinhada muito cedo e utilizada próximo ao meio dia, não é raro 
os casos que a comida está estragada.   

A maior frequência de respostas negativas foi encontrada no grupo de sintomas 

depressivos, sendo relatado o maior número de respostas positivas na afirmativa “Tem tido 

idéia de acabar com a vida”, com 3,6%.   

Fatores associados ao TMC 

 A prevalência de TMC foi mais elevada entre os trabalhadores que se encontravam na 

faixa etária acima de 50 anos (60%), casados (47,4%), não possuía filhos (40,7%), com 1-5 

anos de safra no corte da cana-de-açúcar (42,4%), na faixa de 1-2 salários mínimos (41,2%), 

que dividiam a moradia no local de destino com a esposa (50%), faziam uso de bebidas 

alcoólicas (41,2%). No entanto, todas essas variáveis não apresentaram significância 

estatística (p< 0,05).  

 Quanto as variáveis que se mostraram significativas, pode-se afirmar que os 

trabalhadores que estudaram até o ensino fundamental, os que apresentaram positividade na 
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avaliação do CAGE, os que durante a safra tiveram algum problema de saúde relacionado ao 

trabalho, os que relataram faltar ao trabalho e aqueles que receberam atendimento médico 

durante o período de trabalho apresentaram uma probabilidade, respectivamente 2,67 

(p=0,02), 3,19 (p=0,001), 1,80 (p=0,016), 2,36 (p=0,0008), 1,78 (p=0,026) vezes de serem 

identificados como suspeitos para o TMC, do que os trabalhadores que terminaram o ensino 

médio, que foram avaliados como negativos no CAGE, que nunca relataram ter sido 

acometido por algum adoecimento relacionado ao trabalho, que nunca faltaram e não 

receberam atendimento médico. 

 A associação entre a escolaridade e o TMC já foi descrita na literatura por diversos 

autores. Patel 26 destaca que o analfabetismo e o baixo nível de escolaridade são condições 

que favorecem o desenvolvimento do TMC. O nível de escolaridade proporciona aos 

indivíduos melhores condições de vida, tanto nos aspectos socioeconômicos, como na 

inserção da estrutura ocupacional. Além disso, influencia nos aspectos relacionados à vida 

pessoal, como motivações, realização de sonhos, autoestima, melhores perspectivas futuras e, 

fundamentalmente, a busca de novos conhecimentos 11. 

 A realidade do trabalho nos canaviais vem sendo cada vez mais influenciada pela 

exigência da especialização da mão-de-obra, pois diante do contexto de modernização das 

usinas canavieiras aumenta-se a necessidade de trabalho mecânico e reduz a demanda por 

trabalhadores manuais. Acredita-se que o medo de ser demitido e a insegurança do que fazer 

no futuro tenha influenciado a alta prevalência do TMC na população estudada. Seligmann-

Silva 24 afirma que: 

O aumento do desemprego e a propagação de suas conseqüências devastadoras 
amplificam o medo no ambiente de trabalho, deixando o trabalhador muito mais 
vulnerável, e em situação muito mais fragilizada. À medida que diminui a segurança 
no emprego, o medo abre uma porta para o sofrimento. Quem sofre é o sujeito, e 
sofre dentro e fora da organização. O desempregado, excluído do mercado de 
trabalho, tem medo de não encontrar um novo emprego, e o empregado, que está 
dentro da organização, sofre com o medo e com as pressões que podem virar 
ameaças, e até mesmo desembocar em demissões.  

A forte associação entre a suspeição do TMC e avaliação positiva do CAGE 

(trabalhadores identificados como bebedores-problema) confirma que a desorganização dos 

investimentos afetivos provocados pelas organizações do trabalho pode colocar em perigo o 

aparelho mental dos trabalhdores [...] Às vezes o recurso de bebidas alcoólicas é a maneira 

atenuar a tensão interna 27. O alcoolismo pode ser considerado uma estratégia defensiva 
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utilizada como uma saída individual frente à ansiedade relativa a sobrevivência e que pode 

ocasionar um destino mental e somático particularmente grave. 

O TMC também esteve associado aos trabalhadores que relataram ter sido acometido 

por algum problema de saúde relacionado ao trabalho. Entre os principais adoecimentos 

descritos pelo grupo de trabalhadores com suspeição para TMC destacam-se: cortes, dores na 

coluna e articulações, alergia na pele, infecção intestinal, pneumonia, hipertensão, urolitíase e 

labiritinte. Todos esses trabalhadores conseguiram explicar, a partir de suas experiências, o 

nexo causal entre o trabalho nos canaviais e os respectivos adoecimentos. 

 Para o homem a doença corresponde sempre à ideologia da vergonha de parar de 

trabalhar, pois o corpo só pode ser aceito no silêncio dos “órgãos”, somente o corpo que 

trabalha, o corpo produtivo do homem é aceito27. Tal dificuldade de assumir que o corpo está 

doente encontra uma barreira ainda maior quando se trata de homens nordestinos que foram 

criados numa cultura essencialmente machista, onde é comum a reprodução da idéia que 

“homem que é homem não adoece”, “não sente dor”. Talvez conviver com o adoecimento 

longe dos familiares e mais próximos de outros homens que também foram adestrados nesse 

mesmo meio social seja difícil e possa trazer alguma consequência para a sua saúde mental. 

 Em relação ao absenteísmo no trabalho pode-se observar que a maioria dos 

trabalhadores faltaram por terem sido acometidos de algum problema de saúde. No entanto, 

também foram identificadas outras razões, como: o uso abusivo de bebida alcoólica, 

separação do casamento e cursos na auto-escola para realizar o exame de habilitação. 

Qualquer motivo que leve o trabalhador a faltar resulta em penalidades por parte da usina, 

pois a mesma dispõe de mecanismos de controle para lidar com os faltosos. Os trabalhadores 

que costumam faltar tem seus nomes incluídos numa lista, conhecida como “lista negra” 

elaborada pela usina e conseqüentemente ficam impossibilitados de serem contratados para a 

próxima safra 28. Essa informação causa ansiedade e sofrimento ao trabalhador que teme ser 

demitido. 

A última variável que se mostrou significativa foi à procura por atendimento médico 

que também implica em aceitar que o corpo produtivo está doente e precisa de cuidado, que se 

faz necessário faltar o trabalho e pedir um atestado médico. Sabe-se que a usina utiliza 
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mecanismos para controlar o número de atestados16 e isso pode resultar em redução do 

rendimento financeiro ou até mesmo comprometer a vaga no próximo ano. Ele explica:  

Segundo informação dos próprios trabalhadores, a apresentação de dois atestados, 
em um mesmo mês, equivale à perda de 50% do valor do ticket alimentação, três 
atestados, perda de 75% e, quatro atestados ou mais, perda do valor total do ticket. 
Além de que, há relatos de trabalhadores cujos nomes passaram a constar nas “listas 
negras” por terem apresentado “muitos” atestados durante a safra. 

Nesse sentido, pode-se afirmar que apesar da “modernidade” no agronegócio 

canavieiro o direito a saúde dos trabalhadores canavieiros é cotidianamente negado. Essa 

questão se coloca com um grande de desafio para a saúde pública no Brasil.  

Os resultados obtidos neste artigo devem ser avaliados com cautela por causa das 

possíveis limitações do estudo transversal. Pode ter havido viés de seleção, pois se estudou 

apenas quem estava trabalhando no momento da pesquisa. Portanto, quem adoeceu e perdeu o 

emprego não entrou no estudo (viés de sobrevivência). Também não se pode descartar a 

hipótese de causa reversa, ou seja, não é possível identificar se os TMC influenciaram os 

fatores associados ou vice-versa. O caráter transversal do estudo impossibilita análise de 

antecedência temporal. 

 Outra limitação foi que o instrumento SRQ-20 utilizado na coleta de dados não foi 

auto-aplicado, pois a maioria dos trabalhadores apresentaram muitas dificuldades na leitura e 

no preenchimento das respostas. Então, a participação da pesquisadora neste momento pode 

ter influenciado no viés de informação. Além de que houve a redução do número de 

trabalhadores que participaram da pesquisa, pois diante do avanço do processo de 

mecanização e do fenômeno da seca que atingiu a região sudeste no ano de 2014, a maior 

parte dos trabalhadores foram demitidos antes da metade da safra. Isso dificultou a análise dos 

dados, pois se obteve amplos intervalos de confiança, o que diminui a precisão das 

estimativas. 

5.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Espera-se que os achados encontrados neste estudo contribuam para dar visibilidade 

aos desafios no campo da saúde do trabalhador de promover à saúde das populações em 

situações de maior vulnerabilidade, como aqueles inseridos em atividades de trabalho 

precárias, como é o caso dos trabalhadores-migrantes nordestinos que vedem sua força de 

trabalho para as modernas usinas canavieiras no interior do estado de São Paulo. 
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A alta prevalência de Transtorno Mental Comum encontrada nessa população de 

trabalhadores permite fazer uma reflexão sobre o trabalho nos canaviais, o processo da 

migração e os impactos da mecanização sob a saúde física e mental dos trabalhadores, assim 

como para sinalizar a necessidade da efetivação de políticas públicas que dêem acesso ao 

trabalho, renda e educação no meio rural brasileiro. 

Por outro lado, chama-se a atenção para a necessidade de se desenvolverem estudos 

semelhantes em outras populações de cortadores de cana, principalmente nas regiões 

canavieiras com predominância do corte manual, como na usinas localizadas na região de 

Alagoas, no Nordeste do País. 
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6. ALÉM DO LIMITE: SOFRIMENTO PSÍQUICO ENTRE TRABALHADORES 

CANAVIEIROS  

 

6.1 INTRODUÇÃO 

A expansão do agronegócio canavieiro no Brasil que surgiu como parte de um novo 

padrão de acumulação do capital, com as novas perspectivas de crescimento decorrentes de 

um conjunto de fatores, dentre os quais se destacam: o aparecimento dos carros flex-fuel; o 

alto preço e escassez do petróleo; as exigências dos protocolos e acordos ambientais em 

reduzir a emissão de CO2 na atmosfera; e as novas demandas dos países por combustíveis 

limpos e renováveis (SANTOS, 2013).  

Essa conjuntura contribuiu para a reestruturação produtiva do setor que atualmente 

opera modernas formas de produção, baseadas na automação industrial e na engenharia 

genética (SILVA; MARTINS, 2006). Deste modo, o setor passa a ser conhecido como um 

modelo de desenvolvimento econômico “sustentável” e com destaque econômico no cenário 

nacional e internacional. Mas, por trás do discurso da pureza do etanol vários autores (Alves, 

2007; Novaes, 2007; Silva, 2011) vêm denunciando formas precárias e penosas de trabalho. 

Nos últimos anos, em razão da intensa mecanização, é possível constatar que as 

melhores plantações são destinadas às máquinas. Por sua vez, as canas que estão “deitadas”, 

desalinhadas, que crescem na curva de nível são destinadas aos trabalhadores manuais 

(SILVA et al, 2013). O que significa dizer que o trabalho manual tende a ser ainda mais difícil 

e desgastante, na medida em que o trabalhador terá que despender mais energia e força para 

cortar a mesma quantidade de cana. 

A maior parte dessa força de trabalho manual é constituída de “migrantes oriundos das 

áreas pobres do país” (SILVA, 2007), principalmente dos pequenos municípios dos Estados 

nordestinos e também da região do Vale do Jequitinhonha em Minas Gerais (ALVES, 2007), 

para os quais a migração aparece como uma das alternativas de aceso a renda e conseqüente 

reprodução de seus grupos familiares. A migração tem como característica a sazonalidade, 

delimitada pelo tempo da colheita de cana-de-açúcar, a migração acontece no mês de janeiro e 

o retorno no mês de dezembro de cada ano. Quem migra geralmente são homens jovens, com 

pouca escolaridade, residentes nas áreas oficialmente tidas como rurais (COSTA e SILVA, 

2011). 
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É da realidade destes trabalhadores que iremos tratar neste artigo, baseados numa 

perspectiva Dejouriana, buscou-se compreender como o processo da mecanização nos 

canaviais paulistas tem influenciado o sofrimento psíquico desse grupo de trabalhadores. 

 

6.2 METODOLOGIA 

O estudo traz dados relativos aos trabalhadores-migrantes do sertão paraibano e 

pernambucano que laboram na colheita manual da cana-de-açúcar na região de São José o Rio 

Preto, interior do Estado de São Paulo, mas especificamente nos municípios de Novo 

Horizonte e Mendonça. 

Realizou-se uma pesquisa de cunho qualitativo, a qual permite responder as questões 

particulares. Ela trabalha com o universo dos significados, motivos, aspirações, crenças, 

valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos 

e dos fenômenos que não podem ser reduzidos a operacionalização das variáveis (MINAYO, 

1994). 

Para uma melhor compreensão do campo de pesquisa, utilizou-se o método 

etnográfico, que apresenta como elemento essencial compreender o modo de vida das pessoas 

ou grupos, na sua própria perspectiva. Assim sendo, envolve estudo disciplinado e sistemático 

de observar, detalhar, descrever, documentar e analisar o estilo de vida ou padrões específicos 

de uma cultura. (SPRADLEY, 1980, LEININGER, 1985, MINAYO, 1993).  

A coleta de dados foi realizada com o auxílio de dois instrumentos metodológicos: a 

observação participante e entrevistas semi-estruturadas. A primeira se realiza por meio do 

contato direto do pesquisador com o fenômeno estudado, pelo qual se mantém a presença do 

observador numa situação social, com a finalidade de realizar uma investigação cientifica. O 

observador está em relação face a face com os observados e, ao participar da vida deles, no 

seu cenário cultural, colhe dados. Assim o observador é parte do contexto sob observação, ao 

mesmo tempo modificando e sendo modificado por este contexto. (MINAYO, 1994).  

Quanto ao segundo instrumento, à entrevista, que para Minayo (1993) é uma conversa 

a dois, feita pela iniciativa do entrevistador destinada a fornecer informações pertinentes para 

o objeto da pesquisa.  Vale salientar que optei pela entrevista do tipo semi-estruturada, por 

combinar perguntas fechadas (ou estruturadas) e abertas, onde o entrevistado tem a 
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possibilidade de discorrer o tema proposto, sem respostas ou condições prefixadas pelo 

pesquisador.  

O roteiro semiestruturado foi composto pela combinação de sete questões fechadas e 

sete questões abertas. As questões fechadas tinham como objetivo levantar dados sociais, 

como idade, origem, estado civil, se tinham filhos, escolaridade, número de safras trabalhadas 

e rendimento financeiro. Já as questões abertas traziam uma abordagem mais subjetiva que 

visava verificar a percepção dos trabalhadores acerca do processo da mecanização, a 

impressão sobre os riscos, trazendo informações a respeito das atuais condições de trabalho, 

das formas de remuneração e das condições de saúde. 

 A partir do primeiro trabalhador entrevistado, os outros foram sendo indicados 

sucessivamente um pelo outro. Tal metodologia de recrutamento é conhecida como indicação 

sucessiva, técnica em bola de neve (snowball). Pires (2008) afirma que tal técnica analisa um 

grupo relativamente homogêneo, isto é, organizado pelo mesmo conjunto de relações 

socioculturais.  

As entrevistas tiveram duração média de quarenta minutos. Todas foram realizadas na 

residência dos trabalhadores, entre os meses de julho e setembro de 2014. A análise dos dados 

foi realizada a partir da análise temática por meio da qual foi possível descobrir os núcleos de 

sentido da comunicação (MINAYO, 1994). O critério utilizado para delimitação da amostra foi o 

da saturação, isto é, quando o conteúdo expresso pelos pesquisados começaram a se repetir, 

finalizou-se a coleta dos dados.  

Esta pesquisa foi realizada após a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) 

do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal de Pernambuco, Nº CAAE 

27225414.2.0000.5208, respeitando o que dispõe a Resolução n. 466/12, do Conselho 

Nacional de Saúde. Vale ressaltar que todos os participantes aceitaram participar da pesquisa 

de forma voluntária. Todos os informantes tiveram sua identidade preservada e, para tanto, os 

entrevistados citados no corpo deste texto serão identificados pela letra “E”, seguida do 

numeral correspondente à ordem das entrevistas. 

 

6.3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 O contato com os sujeitos pesquisados acontecia no final da tarde, geralmente, nos 

espaços de moradias, estes denominados pelos próprios trabalhadores de “barracos”. Os 
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personagens eram diferentes, mas a cena se repetia praticamente todos os dias. A descrição 

desta cena pode ser observada a partir do seguinte trecho do diário de campo da pesquisadora:  

Era um beco com três barracos. Todos pintados de branco com portões azuis. Na 
parte da frente havia várias roupas com o slogan da usina estendidas num varal de 
arame.  No chão, botinas, caneleiras, facões, garrafões de água, marmitas, roupas de 
trabalho sujas, luvas e sandálias espalhadas. Havia nesta área uma pia de lavar roupa 
que alguns trabalhadores revezavam naquele momento. Ao entrar no primeiro 
barraco percebi que a chaleira do café e a panela de pressão já estavam no fogo. Uns 
trabalhadores tomavam banho e outros enquanto aguardavam o banheiro ou a pia 
desocupar estavam dentro do quarto falando ao telefone. Lá moravam oito 
trabalhadores.  

 
 Trabalhar, lavar roupa, cozinhar e lidar com a saudade dos familiares faz parte da 

rotina dos cortadores de cana que acreditam que o trabalho nos canaviais seja uma alternativa 

para sobreviver e manter a reprodução dos seus grupos familiares. A relação entre o trabalho e 

a garantia da sobrevivência pode ser observada na fala dos trabalhadores: 

“Lá a pessoa ganha menos. Aí vem pra cá pra ver se da uma vida melhor para a 
família. E15 

“O melhor é o dinheiro. Da cana não quero saber de nada. E8 

“O bom daqui é dia 05 e dia 20 que é dia de pagamento. O resto”. E4 

De acordo com Barreto (2003) o sentido do trabalho constitui um processo complexo 

resultante de um contexto de interações e construções sociais que envolvem o campo da auto-

realização, da independência, da valorização e da sobrevivência. Quando falta justamente o 

que permitiria a construção de um sentido, o trabalho passa a ser um fardo para o trabalhador 

e a importância a ele atribuída restringe-se à garantia de sobrevivência. 

Apesar da realização do trabalhador está limitada a sobrevivência é possível perceber 

que eles sentem medo de perdê-la. Tal fato está relacionado ao avanço do atual processo de 

mecanização nos canaviais paulistas que vem causando prejuízo aos trabalhadores, desde a 

precarização das condições de trabalho até a perda do emprego. 

“Eu me sinto aperriado. Percebo que o trabalho está acabando. Não do valor a essas 
máquinas não”. E1 

“A mecanização está avançando e tirando o pão da boca de muito trabalhador” E15 
Por outro lado, alguns trabalhadores apontam que a introdução das máquinas 

representa o fim do sofrimento vivenciado pelos cortadores de cana. Como é possível 

observar na fala de um dos entrevistados: “Foi a coisa melhor que inventaram para tirar a 

gente desse sofrimento. Foi bom e foi ruim, porque tirou o emprego de nós”. E9. Apesar do 

alívio do sofrimento, a possibilidade de sair do “inferno” representa também dúvidas do que 
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será do futuro desses trabalhadores. Na percepção de E8: “Vai da é muito ladrão. Vão pegar 

mesmo, porque vão necessitar ou então vão tudo morrer de fome”.  

O aumento do desemprego e a propagação de suas conseqüências devastadoras 

amplificam o medo no ambiente de trabalho, deixando o trabalhador muito mais vulnerável, e 

em situação muito mais fragilizada. O medo e a angústia agravam o sofrimento mental. Á 

medida que diminui a segurança no emprego, o medo abre uma porta para o sofrimento. 

Quem sofre é o sujeito, e sofre dentro e fora da organização. O desempregado, excluído do 

mercado de trabalho, tem medo de não encontrar um novo emprego, e o empregado, que está 

dentro da organização, sofre com o medo e com as pressões que podem virar ameaças, e até 

mesmo desembocar em demissões (SELIGMANN-SILVA, 1994). 

 A falta de perspectiva entre os trabalhadores é ainda mais agravada pelo fato da 

maioria desses sujeitos apresentarem um baixo nível de escolaridade. Para alguns 

trabalhadores, principalmente para os mais velhos, a falta de estudos é um dos motivos para o 

fim da carreira nos canaviais, pois eles se consideram incapazes de acompanhar o processo da 

mecanização. 

 
“Diminui o serviço da gente que não tem estudo. Nós estamos na sucata. Fim  
de carreira”. E13 
 
 “Pra firma é bom. Agora pra nós é complicado porque está tomando o lugar de 
muitos que nem nós que não tem capacidade de trabalhar com essas máquinas” E14 

 
 Entre os trabalhadores mais jovens é possível observar que existe a esperança de 

continuar trabalhando na usina: “A gente se sente um pouco magoado, mas tem que 

acompanhar. Tirar a habilitação, ter conhecimento na usina e arranjar outro emprego” E12. 

Dentre as possíveis atividades de serem realizadas pelos trabalhadores, destaca-se o de 

motorista de caminhão, tratorista, bombeiro (apagar fogos em eventos de incêndios nos 

canaviais), trabalhar no setor da vinhaça (controlar as mangueiras para o transporte da vinhaça 

até os caminhões) – a vinhaça é o resíduo gerado no processo de destilação do etanol que é 

utilizado como fertilizante. Ou então, trabalhar dentro da usina, como saqueiro (responsável 

pelo armazenamento do açúcar nos sacos e o transporte para outros setores). 

 Para se candidatar a uma dessas vagas ou continuar cortando cana na próxima safra se 

faz necessário “ter conhecimento na usina”. O trabalhador explica como se dá esse processo: 

“Já era difícil e agora está ficando cada dia mais difícil. Pra quem está vindo agora é como 
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se fosse uma peneira. Só passa os melhores, os que não dão trabalho e que trabalham 

direitinho” E10 

As exigências do trabalho no corte de cana relacionam três fatores importantes para o 

rendimento e qualidade da produção: a altura do corte, o desponte e a limpeza dos eitos.  O 

ideal é que o facão seja batido “o mais rente possível ao solo, promovendo um corte 

horizontal-basal de cana, evitando assim o toco alto”. O desponte, ou seja, o ponteiro deve ser 

feito a partir do último gomo visível da planta, visa, concomitantemente, evitar a perda de 

sacarose e o transporte de palha para a usina, o que aumentaria os custos de produção 

(SENAR/SP, 2009). De acordo com os trabalhadores o ponteiro precisa ser “retirado no ar”, 

o que exige mais manejo com o facão. 

Apesar de ser um trabalho que já demandava muito esforço físico e habilidades 

manuais, as condições atuais de trabalho se agravaram após a chegada da mecanização. Pois, 

conforme os seguintes relatos só ficam para os trabalhadores o que a máquina não é capaz de 

executar: 

“A gente se sente desvalorizado. Só sobra o trabalho ruim pra gente. As canas boas 
só quem corta é a máquina”. E11 

“A gente é que saí perdendo, porque acabou o nosso serviço. Pra nós só fica as 
curvas de máquina” E12. 

As “curvas de máquina”, ou também conhecida como curvas de níveis são construídas 

em terrenos de acentuadas declividades com o objetivo de “conter a chuva e a conseqüente a 

retenção do solo” (GONZAGA, 2002). São áreas que não permite o corte mecanizado e que 

exige muito esforço do trabalhador manual para lidar com a declividade e extensão do terreno. 

 De acordo com Silva (2011) o terreno declinado dificulta a feitura dos “montes” 

(leras) de cana, devido, sobretudo, “a grande massa de folhagem” relacionada à configuração 

do terreno que tende a causar uma postura desconfortável para os trabalhadores. Na curva de 

nível também é observada a presença de cipós/mato e capim colonião que brotam com toda a 

força por ser o ambiente extremamente úmido, principalmente na bacia da curva, onde a água 

da chuva fica armazenada, dificultando muito a localização do pé da cana para executar o 

corte rente ao chão sem deixar tocos (GONZAGA, 2002). 

Além das exigências e das piores condições de trabalho eles são submetidos a 

mecanismos de controle utilizados pelas usinas para garantir a produção. A primeira é 

representada pela própria forma de pagamento que pode acontecer de duas formas: 



 

 

 

 

 

73 

 

pagamento por produção (equivalente a quantidade de cana-de-açúcar cortada por dia) ou o 

pagamento por diária (independente da quantidade do trabalho ele recebe um valor fixo por 

dia) No período da coleta dos dados o valor recebido por uma diária equivalia a trinta e quatro 

reais.  

 Os trabalhadores preferem trabalhar por produção, pois consideram uma oportunidade 

de fazer melhores salários no final do mês. Para Guanais (2010) a remuneração por 

produtividade, ao mesmo tempo em que incentiva a intensificação do trabalho e a extensão da 

jornada de trabalho, funciona também como um engenhoso método de introversão da 

disciplina de autocontrole do trabalhador. 

As duas formas de pagamento podem ser alternadas no decorrer da semana ou até 

mesmo durante o dia na roça. Isso foi relatado pelos trabalhadores: 

“Por causa que a pessoa pensa em fazer muita metragem para tirar muito dinheiro. E 
tem que aproveitar no dia que é produção”.E2 

 
“Fico chateado com essa história de produção e diária. Um dia a gente chegou na 
roça e até dez horas da manhã mandaram a gente trabalhar na produção. Depois 
mandaram parar e começar na diária até duas horas da tarde. Depois das duas 
disseram que era para trabalhar na produção de novo. Aí, eu não agüentei. Eu disse 
ao fiscal: Eu mesmo não vou não, porque eu não sou nenhum palhaço. Peguei o meu 
garrafão e fui para o ônibus”. E3 

Dentre os sentimentos verbalizados pelos trabalhadores estão a desvalorização, o 

medo, a magoa, a decepção, a revolta. Esta última constitui um modo de revidar, uma 

tentativa desesperada de controle sobre o trabalho, uma resposta. Sabe-se que o 

comportamento de não aceitar as normas impostas pelos fiscais pode resultar em algumas 

penalidades que são reguladas a partir de outros mecanismos de controle. Como explica Silva 

(2011): 

Pode resultar em advertências, ganchos e demissões. O trabalhador não cumpre sua 
tarefa bem feita ou discute com o fiscal, pode receber uma advertência, isto é, um 
aviso de que agiu de forma incorreta. Espera-se que o trabalhador que tenha 
recebido uma advertência não incorra no mesmo erro, que a recorrência pode 
implicar na aplicação de gancho pela usina. O gancho equivale a uma suspensão 
que, geralmente, vai de um a três dias de trabalho, tempo este em que o trabalhador 
fica impossibilitado de trabalhar na usina cortando cana o que, consequentemente, 
vai refletir-se no salário. 
 

O dilema vivenciado pelos trabalhadores durante esses momentos de penalidades pode 

ser observado na seguinte fala: 

 “Tem um tal de um gancho, que eu odeio esse nome. Levei um gancho no ano 
passado só faltavam 5 dias para o final da safra, mas foi injusto. O intervalo do 
almoço tinha acabado. Era quase uma e meia da tarde e nesse dia tava um sol, forte 
mesmo. Eu e mais três (trabalhadores) tava descansando debaixo de uma moita. Eu 
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tava muito cansado mesmo. Aí o fiscal chegou dizendo: Quem tiver na moita vai 
levar um gancho. Mas, ele não deu para nós quatro, deu só para nós três, porque 
tinha um deles que freqüentava a mesma igreja do fiscal. E o pior é que se você 
levar um gancho perde quase um 200 reais. É assim. Perde o dinheiro da folga do 
domingo, quase 100 reais e o remunerado do horário do ônibus.” E1 
 

A vivência de condições de trabalho desfavoráveis, salário mais baixo do que o 

esperado, predileções de alguns trabalhadores por parte dos fiscais e ter que extrapolar todos 

os seus limites corporais gera no trabalhador o sentimento de injustiça. De acordo com 

Barreto (2003) quando não somos reconhecidos como iguais, nossos pensamentos tornam-se 

confusos, não sabemos o que fazer, o que pensar. Esse sentimento de injustiça aparece de 

modo mais acentuado nas situações de adoecimento. 

Eu fiquei indignado [...] No dia que eu me cortei, o fiscal queria me dá três dias de 
gancho e disse que não chamava a ambulância porque a xerox dos meus documentos 
não estava com o fiscal da turma. Mas, a culpa não era minha porque eu já tinha 
entregado para o outro fiscal. Ele que não repassou. E8 

 

 Além de injustiçados e indignados. Alguns trabalhadores sentem-se humilhados, como 

afirma E14: “O pior é ser humilhado pelos outros. Eles pensam que o corpo da gente aguenta 

e mandam trabalhar mais. Ficam reclamando, mas às vezes é o corpo da gente que não 

aguenta mais”. Associam o sofrimento a humilhação de ser tratado como uma máquina que 

não possui limites corporais. Queixam-se de executar trabalhos penosos, pouco valorizadas e 

raramente reconhecidas.  “A humilhação é o sentimento vivenciado quando somos ofendidos, 

menosprezados, rebaixados, inferiorizados, vexados e ultrajados pelo outro”. (BARRETO, 

2003).  

Nos canaviais as relações de dominação e de subordinações são determinadas na 

organização do trabalho. Para Dejours (1992) a organização do trabalho não é apenas “a 

divisão das tarefas entre operadores, ritmos impostos e os modos operatórios prescritos, mas 

também e, sobretudo, a divisão dos homens para garantir esta divisão de tarefas, representada 

pelas hierarquias, as repartições de responsabilidades e os sistemas de controle”. Tais relações 

podem ser verificadas na citação de Silva (2011): 

Cada turma possui um empreiteiro, que também assume a função de motorista e dois 
fiscais, denominados respectivamente de fiscal um (01) e fiscal dois (02). O fiscal 
um (01) atua como auxiliar do fiscal dois (02). Compete ao fiscal dois (02) fiscalizar 
o serviço, fazer o apontamento (a chamada dos trabalhadores). O empreiteiro que é o 
mesmo motorista, mede a cana cortada por cada trabalhador e registra a produção 
diária de cada trabalhador. Cada turma possui um terceiro fiscal, denominado fiscal 
de frente. Acima do fiscal de frente fica o encarregado agrícola. Acima do fiscal do 
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encarregado agrícola, por sua vez, está o Supervisor Agrícola e, acima deste, o 
departamento de Recursos Humanos da empresa. 

 

A informação sobre o comportamento e a produção de cada trabalhador vai sendo 

repassado de forma gradativa entre esses membros até chegar ao departamento de recursos 

humanos. Nesse setor é produzido a famosa“lista negra”, que funciona como um mecanismo 

de seleção dos trabalhadores para a próxima safra. Segundo Costa e Silva (2011): 

 
Os trabalhadores que forem “marcados” terão seus nomes incluídos numa lista negra 
elaborada pela usina e conseqüentemente ficam impossibilitados de serem 
contratados para a próxima safra. Durante a pesquisa teve-se a possibilidade de 
observar a separação das carteiras de trabalho de acordo com a “lista negra”. O 
nome dos trabalhadores eram listados de acordo com categorias de perversidades, 
como por exemplo: Agitador, Bagunceiro, Faltou muito, Pouco produtivo e outros 

 

De acordo com Dejours (1992) quanto mais rígida for à organização do trabalho, 

maior será a divisão de tarefas, menor o significado deste trabalho e maior o sofrimento. 

Quando a liberdade do trabalho diminui, ou seja, o trabalhador não pode ter iniciativa diante 

de um acontecimento, caracterizando uma organização autoritária, a relação do trabalhador 

com a organização está bloqueada. 

Para Dejours (1994) o desejo dos trabalhadores acaba não sendo considerado pelos 

níveis superiores da hierarquia, instaurando, então uma luta do trabalhador contra o seu 

desejo. É até possível motivar o comportamento produtivo do trabalhador através de salário 

ou prêmios, mas o preço é a repressão desse desejo. O trabalho se inscreve como a 

possibilidade de realização, quando existe espaço para a expressão da subjetividade e 

reconhecimento social da contribuição pessoal. 

Percepção dos riscos pelos trabalhadores nos canaviais 

Sabe-se que os trabalhadores manuais estão expostos a diversas situações de riscos nos 

espaços de trabalho, mas como entender quais são esses riscos e qual a sua intensidade. A 

resposta foi dada pelos trabalhadores como pode ser observado no trecho diário de campo da 

pesquisadora. 

Eles tentavam me explicar, mas depois diziam que eu tinha que ir lá para ver de 
perto. Primeiro, eles falaram com o fiscal da turma e após alguns dias de negociação 
com o setor de recursos humanos consegui a liberação para passar o dia na roça com 
os trabalhadores. Acordei cedo e de cinco e meia da manhã já estava no barraco 
esperando o ônibus. A rua estava deserta e ainda não tinha amanhecido. No trajeto 
para o roçado, alguns trabalhadores dormiam, outros escutavam músicas, narravam 
histórias interessantes. Estávamos indo para uma fazenda chamada de Lagoa Preta, 
que ficava na cidade de José Bonifácio, vizinho a Mendonça. Ao chegarmos, os 
trabalhadores desceram do ônibus e começaram a amolar os facões. Era um barulho 
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muito estranho. Eu nunca tinha ouvido antes. Os que terminavam se paramentavam 
com EPI’s e seguiam em direção ao turmeiro que ia soltando o pega. Eu não 
conseguia acompanhar a distribuição porque estavam trabalhando afastado, só na 
curva das máquinas.     

 

 A experiência de acompanhar um dia de trabalho nos canaviais e também de conversar 

com os trabalhadores sobre os riscos foi importante para entender que além da permanência 

de alguns riscos que inclusive já foram descritos por vários estudiosos, o processo da 

mecanização vem imprimindo novos riscos que potencializam o comprometimento da saúde e 

da qualidade de vida do trabalhador. 

Uma descrição dos riscos que existiam antes do processo da mecanização foi realizada 

por Alessi e Scopinho (1994), que pontua: 

O corte manual da cana-de-açúcar é um processo composto por diversas situações de 
riscos à saúde dos trabalhadores, como altas temperaturas, chuvas, presença de 
poeira proveniente da terra, da fuligem da cana e de animais peçonhentos e há um 
risco acentuado de ocorrência de acidentes de trabalho em decorrência do manuseio 
do facão, instrumento utilizado para o corte da planta e do uso inadequado dos 
equipamentos de proteção individuais, além disso o cortador de cana realiza um 
conjunto de movimentos corporais que favorecem a adoção de posturas inadequadas 
e exigem extremo esforço físico. 

 

 Destacando os agentes físicos, como chuvas e altas temperaturas, ainda são riscos que 

podem ser percebidos na fala dos trabalhadores:  

“Tem que trabalhar debaixo da chuva. Quando está grossa eles (fiscais) chamam, 
mas tem hora que não”E14 
 
“Pior é esse tempo quente. O cabra tem que trabalhar com cuidado porque o sangue 
fica fervendo dentro da gente. Aí é arriscado um infarto. No ano passado morreu um 
aqui”E13 
 

Associado as altas temperaturas e a baixa umidade do ar, não são raros os casos de 

incêndio nos canaviais. “Um dia a gente tava cortando cana e ela começou a pega fogo 

sozinha. Nós saímos tudo correndo”E8 A ocorrência de incêndio nos canaviais foi um dos 

motivos de preocupação para o setor sucroenergético, pois o ano de 2014 se apresentou como 

o de menor pluviosidade dos últimos 45 anos em alguns estados da região Centro-Sul, como o 

de São Paulo. (CANAONLINE, 2014)   

 Entre os agentes químicos, além do aumento da poeira proveniente da terra pode ser 

visualizado na fala dos trabalhadores a inserção de outras situações que apareceram em 

decorrência do processo de reestruturação produtiva no setor, que vem promovendo a 

introdução das máquinas nos canaviais, novas técnicas de cultivo agrícola e o fim das 

queimadas. 



 

 

 

 

 

77 

 

“Muita poeira na roça e quando está passando as máquinas é uma poeira danada”. 

“É também muito produto químico. Quando eles passam aquele veneno não pode 
nem ir trabalhar no dia, mas aquilo ali fica no terreno. Da até aquela bactéria na 
pele”E13 

“Essa cana crua é pouca gente que tem coragem. Antes a gente chegava parecendo o 
cão, mas esse pêlo agora é uma bubônica”. E9 
 
“É arriscado até furar os olhos com a palha da cana, mesmo estando com óculos é 
danado pela entrar”. E11 

 

Quando o trabalhador fala que “antes a gente chegava parecendo o cão” ele está se 

referindo ao pó (fuligem) da cana queimada que tem uma coloração escura (preto) e 

impregnava na pele do trabalhador. A mudança para o corte da cana na palha [crua] 

representou outro tipo de exposição, ao pêlo da cana, que segundo os trabalhadores causa 

muita coceira e irritação na pele. E a palha da cana que pode penetrar nos olhos e prejudicar a 

visão. 

Em relação aos agentes biológicos pode-se afirmar que apesar dos animais 

peçonhentos sempre estarem presentes no meio rural, com o fim das queimadas houve uma 

intensificação, principalmente da presença de cobras.  

 

“Quando a cana era queimada era melhor e ganhava mais. Agora a cana na palha é 
pior porque é mais cobra e muita exigência. Aí fica meio embaçado” E7 

“Hoje a turma toda matou 15 cobras, todas cascavel. É porque a gente está cortando 
na beirada do rio Tietê, na fazenda sucuri. Até o nome já diz [...] Quando a gente 
mata a primeira cobra eu já não consigo trabalhar mais direito” E1 

“A gente trabalha com medo, hoje mesmo matei duas cobras cascavel. Eu tava 
tirando a rua de cima e ela tava lá toda enrolada. Matei ela com a cana mesmo”. E4 
 

 

 No relato dos trabalhadores é perceptível o medo no ambiente de trabalho para lidar 

com essas novas situações: “Tinha um rapaz que no inicio da safra não cortava cana porque 

tava com trauma, com medo de ser mordido e morrer”. E8  

 Quanto aos agentes mecânicos (riscos de acidente) pode ser observado que além do 

risco ao manusear o facão, o trabalhar sinaliza também para outros riscos, que vão desde o 

trajeto para os canaviais até o risco de dividir o ambiente de trabalho com as máquinas. 

“O cabra tem que trabalhar no sentido, prestando a atenção, porque a gente trabalha 
com o facão amolado, apesar da gente trabalhar com todos os equipamentos”. E13 

“Tem risco da gente morrer atropelado, risco de um acidente nesses ônibus 
velhos”.E12 
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“Trabalhando e passar uma colhedeira ou trator. Se o cabra não ver ele e o motorista 
também não ver a gente é arriscado ele bater na gente. Um dia a máquina colhedeira 
quase que ia pegando Canário (apelido de um trabalhador). Faltou 1 metro pra matar 
ele”. E15 

 Os trabalhadores também chamam a atenção para a dificuldade de trabalhar com o 

facão na cana na palha devido às folhagens [ramas] que crescem sobre as canas. Como 

explica E5: “Às vezes o facão engancha nas ramas e o “gavião” (curva do facão), engancha 

e fura a cabeça. Duas pessoas da nossa turma já cortaram a cabeça”. O aumento das 

folhagens sobre as canas pode ser explicado pelo fato das áreas que sobram para os 

trabalhadores, as curvas de níveis, serem região com maior umidade. 

 Ainda sobre esse tipo de risco, os trabalhadores sinalizam para outra situação que eles 

estão susceptíveis no ambiente de trabalho: “É arriscado cair num buraco de tatu, revelar ou 

até quebrar a perna”. De acordo com Santos (2013) em decorrência da mecanização, os 

trabalhadores manuais ficam com as áreas pequenas, com muitos desníveis e buracos. 

 É possível perceber também na fala dos trabalhadores a exposição aos riscos 

psicossociais que estão relacionados a exigência de concentração para realizar o trabalho e o 

medo de sofrer penalidades no serviço. 

 
“Até com o psicológico mexe. Só consegue cortar cana se você estiver concentrado. 
Se eu tiver com algum problema na minha vida pessoal não consigo. É perdido”. E1 
 
“Tem uns serviços que é mais complicado. O fiscal passa e diz é assim e assim e vai 
embora. Aí a gente fica com medo de fazer serviço errado. E levar algum gancho ou 
advertência”. E5 

Esse tipo de risco é acentuado pelo fato dos trabalhadores serem migrantes e terem que 

lidar com a ausência dos familiares durante a safra, período esse que equivale a 

aproximadamente dez meses. Como afirma E1: “O que me deixa mais abalado é a distância 

da família. A saudade é muito grande”. 

Também na condição de migrante sazonal, a maioria desses trabalhadores dividem os 

espaços de moradias com outros trabalhadores, sendo eles mesmos responsáveis pela 

preparação da alimentação que é consumida no horário de almoço nos canaviais. Segundo de 

relato E4: “Trabalhar eu já estou acostumado. Agora o que eu acho pior é acordar cedo para 

fazer comida. Isso estressa. A gente já vai dormir pensando”. E4 

A partir das vozes desses sujeitos pode-se afirmar que o avanço da mecanização nos 

canaviais vem imprimindo novos padrões de riscos para os trabalhadores manuais já que 
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sobram para os cortadores de cana as piores funções, ou seja, o que a máquina não consegue 

fazer e ainda dividem o ambiente de trabalho com elas. 

 

Sofrimento psíquico e Estratégias defensivas 

 

 De acordo com Dejours (2004) “o trabalho sempre coloca à prova a subjetividade, da 

qual esta última sai acrescentada, enaltecida, ou ao contrário, diminuída, mortificada. 

Trabalhar constitui para a subjetividade uma provação que a transforma”. Ou seja, o trabalho 

não pode ser visto somente de maneira negativa, mas também de forma positiva. Marx e 

Engels (1997) apud Iamamoto (2006) acreditavam que o trabalho implica mudanças também 

no sujeito (homem) e não só no objeto-natureza, pois é, um processo de criação e acumulação 

de novas capacidades e qualidades humanas. 

 Mas a questão colocada não é apenas discutir: “trabalho ou não-trabalho”, mas antes 

de tudo, “Qual trabalho?” Acredita-se que “um trabalho desestruturante  é um dos fatores de 

risco que pode contribuir para o desencadeamento do sofrimento psíquico, ou seja, um 

trabalho que, ao invés de representar o enriquecimento e a satisfação, corrói o desejo dos 

trabalhadores” (DEJOURS, 1992). 

Ainda para esse autor, o sofrimento psíquico é um espaço clínico intermediário que 

marca a evolução de uma luta entre funcionamento psíquico e mecanismo de defesa por um 

lado e pressões organizacionais desestabilizantes por outro, com o objetivo de conjurar a 

descompensação e conservar, apesar de tudo, um equilíbrio possível, mesmo se ele ocorra ao 

preço do sofrimento. Em outras palavras, quando um trabalhador encontra-se submetido a 

pressões organizacionais, ele utiliza o seu funcionamento psíquico e elabora mecanismos de 

defesas para combater o sofrimento e, dessa forma, camuflá-lo, demonstrando um estado de 

normalidade.  

Para os trabalhadores darem conta do trabalho prescrito, corresponderem às 

expectativas da organização e não adoecerem, eles utilizam estratégias de enfretamento contra 

o sofrimento, tais como conformismo, individualismo, neutralização do medo, agressividade, 

passividade, alcoolismo, entre outras (DEJOURS, 1993).   

Foi possível identificar a partir da fala dos trabalhadores algumas estratégias de 

defesas utilizadas para suportar o sofrimento durante a safra sem, necessariamente, chegarem 

à loucura. 
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A neutralização do medo é uma estratégia que consiste basicamente em agir sobre a 

percepção que os trabalhadores têm do risco. Se o medo não fosse neutralizado, se aparecesse 

a qualquer momento no trabalho, os trabalhadores não continuariam suas tarefas por muito 

tempo, diminuindo a produção (DEJOURS, 2006). Essa estratégia foi utilizada pelos 

trabalhadores para lidar com a presença das cobras nos canaviais. “No inicio da safra eu tinha 

muito medo de cobra, mas depois a gente se acostuma e acaba perdendo o medo”. E8 

Outra estratégia para tentar se acostumar com o trabalho é o conformismo. Como 

pode ser observado no relato desses trabalhadores: 

“É um trabalho meio sofrido, mas não é ruim de mais não. A pessoa acaba se 
acostumando.” E12 

“Quando a gente chega chora dois ou três dias. A gente chora caladinho debaixo dos 
lençóis. Mas, depois a gente se acostuma e vai levando”. E8 

 O choro nesse caso é utilizado para aliviar a saudade dos familiares. Para lidar com a 

saudade é também muito comum entre os trabalhadores-migrantes a criação de redes de 

amizades, como afirma E16: “Tem dias que dá uma saudade de casa. Aí a gente fica 

pensando besteira. Já deu vontade até de meter o facão no pescoço. A minha sorte foi os 

meninos. Eles conversaram muito comigo. Eles me deram muito conselho”.  

 De acordo com Costa e Silva (2011) os amigos são importantes como elementos 

apoiadores nos momentos dramáticos, funcionando também como um elo que se preserva 

com os locais de origem, afinal, migra-se em grupo e não sozinho, assim, esse refúgio 

encontrado na figura dos amigos também pode ser considerada uma estratégia defensiva para 

o sujeito não desestabilizar psiquicamente. Para Dejours (2006) a solidariedade, a cooperação 

e a confiança ente os pares é considerado um dos recursos sociais que podem proteger os 

indivíduos e coletivos das patologias. 

  Os amigos também são importantes mediadores nos momentos de conflitos. Afinal de 

contas, não são raros os momentos em que o trabalhador utiliza a agressividade como 

mecanismo de vazão das tensões psíquicas. Está estratégia pode ser observada no trecho 

relatado por E 10: 

“Era um rapaz de Manaíra. Ele entrou num pomar de laranja que não era da usina. 
Aí o fiscal deu advertência e ele não saiu. Depois deu gancho e ele não assinou. O 
encarregado foi lá e assinou por ele. Aí ele ficou revoltado quebrou os vidros do 
ônibus, furou o ônibus com o facão e saiu correndo atrás do fiscal com o facão. O 
fiscal correu e conseguiu chegar na usina. Depois os meninos foram lá e 
conversaram. Aí ele entregou o facão. Daqui a pouco a polícia chegou na roça e 
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levou ele preso. Ainda passou uma noite na cadeia. No outro dia foi mandado pela 
usina”. E10 

 Outra estratégia muito comum entre os trabalhadores é o alcoolismo. De acordo com 

Dejours (1992) o recurso das bebidas alcoólicas é uma maneira de atenuar a tensão interna. 

Dessa forma, muitos trabalhadores utilizam da bebida alcoólica e dos espaços dos bares, para 

esquecer os infortúnios: a humilhação, as situações de injustiças e a saudade da família. 

“Só bebe mais quando a saudade aumenta. A gente bebe pra ver se esqueci”. E17 
 
“Tem que sair e beber mesmo. Se ficar só parado, olhando para a casa, para os 
peões. O cabra fica é doido” E18 

 
 O trabalhador está correto quando ele relata que o não uso do alcoolismo pode levar a 

loucura. De acordo com Dejours (1992) o sofrimento pode se tornar patológico podendo 

encaminhar-se para a doença mental quando os mecanismos de defesa individuais e coletivos 

fracassam. O sofrimento patogênico emerge quando todas as possibilidades de adaptação à 

organização do trabalho para colocá-la em concordância com o desejo individual foram 

utilizadas e as demais possibilidades estão bloqueadas. 

Para o mesmo trabalhador é importante fazer uso de outra estratégia, a de “Não pensar 

em nada”.   Assim: “É difícil, mas a gente tem que procurar não pensar em nada, porque se 

não a gente endoida”. (E17) Em estudo realizado com trabalhadores da construção civil, 

Barros e Mendes (2003) verificaram que para amenizar o sofrimento psíquico, os 

trabalhadores também fazem uso dessa estratégia, os trabalhadores não pensam em nada, nem 

no trabalho, nem em outros assuntos, executando o trabalho mecanicamente, como uma forma 

de alienação. 

O indivíduo é confrontado com meros objetos (coisas, mercadorias), uma vez que seu 

‘corpo inorgânico’ – ‘natureza trabalhada’ e capacidade produtiva externalizada – foi dele 

alienado (MÉSZÀROS, 2006) apud (MORAES, 2009). O trabalhador ao ser equiparado à 

categoria de máquina, não se reconhece enquanto humano. Desta forma, o trabalho alienado 

tem como conseqüência a desumanização do ser humano que trabalha. 

Pensando em comparar o trabalhador com uma máquina. A pesquisadora descreve 

uma cena interessante que aconteceu no dia que visitou o roçado:  

“O fiscal disse que eu poderia ir até os eitos mais próximos e conversar como os 
trabalhadores. Acho que foi no terceiro eito, avistei um trabalhador que foi logo 
apontando para uns pedaços de máquina que tinha quebrado no meio do roçado. Ele 
olhou pra mim e disse: “Tá vendo Polyana que até a máquina quebra. Imagina nós”.  
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A possibilidade da máquina quebrar dá também a permissão do trabalhador ter o 

direito de adoecer. Entretanto, esse direito é cotidianamente negado aos trabalhadores-

migrantes nordestinos que se submetem a um trabalho que deixa marcas no corpo e na alma, 

assim “o corpo é machucado, maltratado e mutilado e um dia, a saúde definitiva e 

precocemente vai falecendo. E a alma – humilhada, magoada, injustiçada – permanece. E 

permanece também o sentimento de arrependimento. Isso foi exatamente o que trabalhador 

afirmou: “Já me arrependi de tá vivendo. Porque minha mãe me colocou no mundo. Pra ta 

nesse sofrimento? E1 

 

6.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Entendendo que o “tempo antes do adoecer” é, desde sempre, um “tempo de sofrer”. 

Entendendo também que o sofrimento no trabalho e o sofrimento psíquico é antes de tudo um 

“sofrimento social”, ou seja, aquele que abarca o coletivo de indivíduos (BOUYER, 2015) 

cabe aqui uma urgente chamada de alerta para o campo da saúde coletiva, pois sabendo que 

este visa um estado de completo de bem-estar das populações, então, pode-se dizer que os 

trabalhadores-migrantes canavieiros padecem dela. 

 E afinal, qual será o futuro desses trabalhadores? Até quando enfrentar a dor e a 

humilhação nos canaviais? Procurar outros trabalhos – Qual, onde? “Porque lá pra gente 

serviço é muito difícil”.  Acredita-se que o desafio essencial passa, portanto, pela construção 

de políticas públicas inovadoras para o meio rural brasileiro e para os jovens que aí vivem; 

políticas que dêem acesso ao trabalho, renda, educação e outros serviços básicos, inclusive, já 

garantidos na legislação brasileira.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Entendendo que uma realidade social é dinâmica, pode-se afirmar que o presente 

estudo não se esgotou nas análises que se buscou fazer, portanto, representa apenas algumas 

das conclusões, não definitivas, desta etapa de observações acerca da temática estudada, uma 

vez que são questões que estão cotidianamente em transformação.  

A dissertação teve como foco o “desenvolvimento” do agronegócio canavieiro na 

região sudeste do país e o sofrimento dos trabalhadores-migrantes do sertão paraibano e 

pernambucano como consequência da indústria sucroalcooleira. 

Mas que desenvolvimento é esse? A resposta para esta pergunta foi importante para 

desmistificar o discurso do rótulo “limpo e sustentável”, que atualmente ronda no cenário 

nacional e internacional do agronegócio. A ideia de crescimento econômico como sinônimo 

de desenvolvimento foi analisada a partir da teoria do desenvolvimento como liberdade, 

defendida por Amartya Sem. Partindo disso, pode-se afirmar que essa denominação não cabe 

ao agronegócio da cana, que visa, predominantemente, o enriquecimento financeiro dos seus 

grupos.  

 Por trás do verde e da extensão dos canaviais se observa a inserção de novas 

modalidades de adubos químicos e agrotóxicos que compromete a saúde da população e do 

planeta (RIGOTTO et al., 2012). O desequilíbrio agroecológico ainda persiste nos canaviais, 

pois apesar do avanço no processo de mecanização, a prática das queimadas ainda permanece 

afetando negativamente a biodiversidade em algumas regiões, contaminando rios, lençóis 

freáticos, solo, o ar, destrói os microrganismos, além de implicar no extermínio da fauna e da 

flora (SZMRECSANYI e GONÇALVES, 2009).  

 A perversidade dos danos é agravada quando se discute os adoecimentos e mortes que 

envolvem os trabalhadores rurais canavieiros. Alguns autores vêm denunciando condições e 

relações de trabalho precárias (ALVES, 2007), que expõe o trabalhador a situações de riscos 

(ROCHA, 2007) e que oferece formas de pagamento por produtividade, o que funciona, como 

discutido, como um método de autocontrole do trabalhador para produzir cada vez mais 

visando maior remuneração e preservação da oportunidade de emprego que lhe foi dada 

(GUANAIS, 2011).  

 O processo de mecanização não piorou apenas as condições de trabalho, mas também 

gerou um crescente quadro de desemprego no setor. Esse foi observado como uma das 
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principais preocupações dos trabalhadores, o temor ao comprometimento da reprodução dos 

seus grupos familiares nos locais de origem.  

 Então, surgem outras questões: Qual será o destino desses trabalhadores que perdem 

espaço para a mecanização do corte da cana? Continuarão cortando cana em outros estados 

onde a mecanização não está tão avançada, serão inseridos em outros contextos de trabalho, 

como por exemplo a construção civil ou outras formas de trabalho informal.  

 Quais marcas este modelo de desenvolvimento ainda pode trazer a essa população? De 

acordo com Jutta Gutberlet (1998) a marginalização do mundo do trabalho, o desemprego e o 

subemprego é, sem dúvida, a forma mais trágica de exclusão.   

 Após o desvelamento das diversas formas de injustiças ambientais e descaso com a 

saúde dos trabalhadores canavieiros abordadas no primeiro artigo, o objetivo do segundo foi 

apresentar a magnitude dos Transtornos Mentais Comuns na população de trabalhadores-

migrantes que laboram na colheita manual da cana-de-açúcar.  

 A alta prevalência (40%) dos TMC pode ser considerada uma das consequências do 

atual processo de mecanização no setor canavieiro, que ao invés de ser benéfica para a saúde 

do trabalhador, vem apresentando novas situações de riscos.  No caso dos trabalhadores 

focalizados nesta dissertação, o TMC esteve associado, como se procurou mostrar, a uma 

série de fatores, como: O baixo nível de escolaridade entre os trabalhadores-migrantes, a 

positividade do teste CAGE indicando casos suspeitos de bebedores-problemas, o 

adoecimento relacionado ao trabalho e o absenteísmo. 

Os números apresentados na análise quantitativa dos TMC foram importantes para dar 

visibilidade à problemática da saúde dos trabalhadores canavieiros nas estatísticas 

ocupacionais. Apesar da relevância dos dados estatísticos, buscou-se ainda nesta dissertação 

dar ouvido às vozes que ecoam dos canaviais.  

Sabendo que o sofrimento psíquico também é uma forma que antecede a doença 

mental e que só poderia ser analisado a partir da subjetividade dos trabalhadores. No terceiro 

artigo, realizou-se uma escuta atenta da “fala” na tentativa de compreender como o processo 

de mecanização vem influenciando o sofrimento psíquico dos trabalhadores. 

Ficou evidente nos relatos dos trabalhadores que o sofrimento psíquico é  resultado de 

formas precárias e penosas de trabalho, já que sobram para os cortadores de cana as piores 

funções, ou seja, o que a máquina não consegue executar. Assim, são contribuintes para o 

estado de sofrimento psíquico a inserção de novos padrões de riscos relacionados ao trabalho 

da cana na palha, a divisão do espaço de trabalho com os moderníssimos maquinários e os 
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rigorosos mecanismos de controle, como as punições, advertências, demissões e a famosa 

“lista negra”, que amedronta e ameaça o futuro desses trabalhadores. 

A resposta é a indignação, o sentimento de injustiça, revolta e mágoa que são 

verbalizados fortemente pelos trabalhadores que para não desestabilizarem fazem uso de 

estratégias defensivas como a neutralização do medo, conformismo, rede de amizades, 

agressividade, alcoolismo ou pelo ato de não pensar em nada. Sabendo que o fracasso no 

funcionamento dos mecanismos de defesas o sofrimento pode se tornar patológico podendo 

encaminhar-se para a doença mental (DEJOURS, 1992). 

Nos últimos vinte anos, observou-se o aumento dos benefícios acidentários aos 

acometidos por problemas psíquicos relacionados ao trabalho (BOUYER, 2015). Diante 

disso, a alta prevalência dos TMC e a compreensão do sofrimento psíquico são discussões 

importantes no campo da saúde coletiva, tendo em vista que ela propõe formas de prevenção 

do adoecimento e a promoção da saúde das coletividades. 

Desvelar os mitos do “desenvolvimento” do agronegócio canavieiro, não apenas na 

literatura, mas através da problematização dos “números” estatisticamente significantes, bem 

como dando ouvidos às “falas” dos cortadores de cana, que são representações dos 

sofrimentos vivenciados pelos trabalhadores, permite uma melhor compreensão da 

complexidade que envolve o trabalho braçal da indústria canavieira.  

Com o presente estudo, espera-se chamar a atenção dos profissionais da saúde e 

gestores públicos para os gritos que ecoam dos canaviais, de modo que compreendam que a 

luta por outras condições e relações de trabalho no espaço dos canaviais, bem como a luta por 

outras opções de trabalho e renda em seus lugares de origem, é, antes de tudo, a luta por 

menos sofrimento e por mais saúde dos trabalhadores-migrantes e de seus familiares. Nesse 

sentido, fazer saúde é mais do que prestar assistência é, antes de tudo, a busca dos elos entre 

saúde, adoecimento e trabalho. 
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APÊNDICE A - ARTIGO PUBLICADO 
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APÊNDICE B - QUESTIONÁRIO 

 

N° Questionário: _____________ Entrevistador: _______________________________   

         Data: _____/_____/_________       Início:  _____________  Término: _______________ 

I – Identificação 

  
Nome: __________________________________________ 

 
Apelido: _________________ 

 
Município de origem: ______________________________________Estado: ________ 
 
Município de destino:  (      ) Novo Horizonte        (      ) Mendonça 
 
Mês da migração: __________________ 
 

 

II – Sociodemográfico-Ocupacional 

01 Data de nascimento: ___/___/______ 

DATA: ___/___/______ 

02 Idade (anoscomple.)   _____ 

 

 03 Você sabe ler ou escrever?  
 

(1) Sim   
(2)  Não  
 

04 Estudou até que série? (Anos de estudo com 

aprovação) 

(1) Nenhuma 

(2) Primário incompleto 

(3) Primário completo 

(4) Fundamental Incompleto    

(5) Fundamental Completo      

(6) Médio Incompleto          

(7) Médio Completo                 

05 Estado civil 

(1) Solteiro 

(2)  Casado/Morando junto 

(3)  Viúvo  

(4) Divorciado/ Separado 

 06 Número de filhos: ___________ 

 

 

 

07 Tipo de moradia no lugar de destino: 08 Número de cômodos do local de moradia (lugar de 
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(1) Casa própria 

(2) Casa alugada pelos trabalhadores 

(3) Casa cedida pela usina 

(4)  Alojamento  

(5) Outro: ________________ 

destino):       ______________________________ 

 

09 Número de residentes :_____________ 10 Vínculo entre o trabalhador e os outros residentes: 

(1) Parentes                                                           

(2) Esposa 

(3) Amigo 

(4)  Trabalhador que conheceu na safra atual ou em 

safras anteriores; 

(5) Outro: ________________ 

(6) Não quis responder 

11 Número de safras trabalhadas 

anteriormente: ______________________ 

12 Quantos metros de cana você corta em média por 

dia? ___________________________________ 

 

13 Qual foi o salário médio por mês na última 

safra? ________________________ 

14 Com qual freqüência envia dinheiro para os 

familiares durante o período da safra?  

(1) Por quinzena (15 dias) 

(2)  Todo mês  

(3)  Por trimestre (3 meses) 

(4)  Por semestre (6 meses) 

(5)  De vez em quando 

(6)  Nunca enviou 

(7) Outro:________________ 

(8) Não quis responder 

 

15 Quanto em média gasta por mês no local 16 Quais os locais que você freqüenta para se distrair no 
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de destino? ____________________ 

Especificar os principais: _____________ 

___________________________________ 

 

período da safra? 

(1) Igreja 

(2) Campo de futebol 

(3) Clube de fórro 

(4) Clube aquático 

(5) Bares 

(6) Churrasco na casa dos amigos 

(7) Outro:________________ 

(8) Não quis responder 

17 Atualmente você faz uso de bebidas 

alcoólicas?  

(1) Sim 

(2)  Não, mas já bebeu 

(3)  Nunca bebeu  

(4)  Não quis responder 

18 Qual a freqüência? 

(1) Raramente 

(2) 1 vez por mês 

(3) 1- 3 vezes por mês 

(4) Uma ou duas vezes por semana 

(5) Praticamente todos os dias 

(6)  Não quis responder 

 

19 Atualmente você fuma?  

(1) Sim 

(2)  Às vezes 

(3)  Nunca fumou 

(4) Não quis responder 

 

20 Usa algum outro tipo de droga 

(5) Sim 

(6)  Às vezes 

(7)  Nunca fez uso 

(8) Não quis responder 

 

21 Você se queixa de algum problema de 
saúde que possa ter relação com o trabalho? 

(1) Sim   
(2)  Não  

 

Especifique: ________________________ 

 

22 Foi aberta uma Comunicação de Acidente de 

Trabalho? 

(1) Sim   
(2)  Não  
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APENDICE C – ROTEIRO DA ENTREVISTA 

 
1. DADOS GERAIS 
  
Nome: ___________________________________________________________  
 
Idade: _________  
 
Escolaridade (1.Analfabeto; 2. Ens. Fund. Incompleto; 3. Ens. Fund. Completo;  
4. Ens. Médio Incompleto; 5. Ens. Médio Completo)  
 
Estado Civil: (1 – Solteiro; 2- Casado; 3 – Separado; 4 – Viúvo)  
 
Têm filhos? (1 – Sim; 2 – Não). Quantos? ____  
 
Número de safras?________ Salário médio mensal:_____________ 

 

I – PERCEPÇÃO DOS TRABALHADORES  

O que você acha do processo da mecanização nos canaviais? 

Como você se sente diante desse novo contexto? 

Quais os riscos de trabalhar cortando cana? 

Você acha que cortar cana mexe com o corpo do trabalhador? 

Você acha que cortar cana mexe com a mente do trabalhador? 

O que é melhor/pior do período da safra (destino)? 

O que é melhor/pior do período da entre-safra (origem)? 
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APÊNDICE D – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
 
 

Dissertação: Transtorno Mental Comum entre trabalhadores canavieiros   

e fatores associados 

 
Autora: Polyana Felipe Ferreira da Costa  
Endereço para contato: Av. Prof. Moraes Rego, s/n. Cidade Universitária. Recife – PE. CEP: 
50670-901.  
E-mail: polyanafelipe@yahoo.com.br                         Telefone: (87): 99302956 
CEP/CCS/UFPE: Av. da Engenharia, s/n. Cidade Universitária. Recife – PE,                            
CEP: 50740-600. Recife – PE.                                     Telefone: (81): 21268588  
Orientadora: Solange Laurentino dos Santos 
E-mail: solaurentino@hotmail.com                              Telefone: (81) 99757090 
 

Convido o senhor a participar deste estudo que tem como objetivo determinar a 
prevalência de Transtorno Mental Comum entre trabalhadores-migrantes do sertão paraibano 
e pernambucano que laboram na colheita da cana-de-açúcar numa usina de álcool e açúcar 
localizada no interior do Estado de São Paulo. As informações obtidas servirão para 
elaboração da dissertação de mestrado da estudante Polyana Felipe Ferreira da Costa do 
Programa de Pós Graduação em Saúde Coletiva.   

Vale salientar que sua participação é voluntária e lhe será garantido e respeitado o 
direito de interromper a sua participação na pesquisa a qualquer momento. Sua participação 
no estudo não acarretará despesas para o senhor, assim como também não receberá 
pagamento. As informações obtidas ficarão em segredo, sendo respeitada a sua privacidade no 
momento da entrevista. As informações serão armazenadas no Departamento de Medicina 
Social, endereço citado acima, em armário particular, sob a responsabilidade da pesquisadora, 
durante 5 anos, podendo os resultados obtidos ser usados apenas para alcançar os objetivos 
deste trabalho, incluindo publicações em revistas científicas.  

O estudo poderá trazer risco como o possível constrangimento para o senhor durante a 
aplicação do questionário e como benefício à possibilidade de encaminhamento aos serviços 
de saúde mental nos casos identificados de TMC, além de permitir uma maior visibilidade das 
questões que envolvem a saúde mental dos trabalhadores rurais canavieiros. 

Local e data _______________________________  

Assinatura do participante: __________________________  
 

Presenciamos a solicitação de consentimento, esclarecimentos sobre a pesquisa e o aceite do 
voluntário em participar. (02 testemunhas não ligadas à equipe de pesquisadores):  

Nome: Nome: 
Assinatura: Assinatura: 
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ANEXO A - SELF REPORTING QUESTIONNAIRE (SRQ-20) 

 SIM NÃO 
Tem dores de cabeça freqüentes?   

Tem falta de apetite   

Dorme mal?   

Assusta-se com facilidade?   

Tem tremores nas mãos?   

Sente-se nervoso, tenso, preocupado?   

Tem má digestão?   

Tem dificuldade de pensar com clareza?   

Tem se sentido triste ultimamente?   

Tem chorado mais do que de costume?   

Encontra dificuldades para realizar com satisfação as 

atividades diárias? 

  

Tem dificuldades para tomar decisões?   

Tem dificuldade no serviço (seu trabalho é penoso, lhe causa 

sofrimento)? 

  

É incapaz de desempenhar um papel útil em sua vida?   

Tem perdido o interesse pelas coisas?   

Você se sente uma pessoa inútil, sem préstimo?   

Tem tido a idéia de acabar com a vida?   

Sente-se cansado o tempo todo?   

Tem sensações desagradáveis no estômago?   

Você se cansa com facilidade?   
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ANEXO B  

FOTOS: Polyana Felipe (Julho – Setembro 2014) 

 

Recrutamento dos trabalhadores no sertão paraibano - Princesa Isabel/PB 
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Trabalhadores-migrantes da usina estudada 

 

 

Equipamentos de Proteção Individual (EPI`s) 
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Luvas utilizadas pelos trabalhadores 

 

 

Fardamento da usina estudada 
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Trabalhadores esperando o ônibus de madrugada 

 

 

 

Trabalhadores a caminho do canavial 
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Trabalho no corte da cana-de-açúcar 
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Trabalho na curva de nível (Terreno com declividade) 

 

 

 

Preparação para o intervalo do almoço 
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Parada para o almoço dos trabalhadores 
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Riscos biológicos presentes no canavial  

 

 

 

Corte mecânico e corte manual no mesmo terreno – Risco mecânico 
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Trabalhador chegando do roçado 

 

 

 

Trabalhador lavando as roupas  
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Trabalhador organizando as marmitas 

 

 

 

Trabalhador preparando a alimentação 
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Organização do churrasco – Noite de sábado 




