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RESUMO 
 

BELTRÃO, Joyce de Melo. “OS NÓS DA CANA: a linguagem dos riscos no 
cotidiano do cortador de cana” Dissertação (Mestrado em Psicologia) – 
Programa de Pós-Graduação em Psicologia, Universidade Federal de 
Pernambuco, Recife-PE, 2012. 
 
Vivemos numa sociedade globalizada de risco, numa sociedade que parece 
pairar sobre nós uma ameaça passível de ser efetivada a qualquer instante. 
Considerando que nos diversos de campos de saber existem formas de falar 
sobre os riscos, que são específicas a certas tradições discursivas e se 
vinculam a determinadas maneiras de gerenciar os riscos, este trabalho se 
propõe abordar a questão dos riscos no corte de cana, a partir da linguagem 
dos riscos. A presente pesquisa se apóia em idéias construcionistas, as quais 
enfatizam a linguagem e o discurso na vida social, compartilhando da posição 
teórico-metodológica das práticas discursivas, em que a linguagem é entendida 
como prática social produtora de sentidos. Desse modo, nossa pesquisa tem 
como objetivo analisar a linguagem dos riscos no cotidiano do cortador de cana 
e seus efeitos de governamentalidade. Buscou-se compreender as formas de 
falar sobre riscos que permitem criar, manter, reproduzir e transformar certos 
modos de relações sociais, assim, problematizando os efeitos de 
governamentalidade e as formas de resistências criadas pelos cortadores de 
cana. Este é um trabalho de natureza qualitativa que teve como participantes 
nove cortadores de cana da usina. Na pesquisa, utilizamos a observação no 
cotidiano, registradas em diário de campo e entrevistas semi-estruturadas com 
os cortadores de cana. Em seguida, foi feita a análise do discurso 
considerando a função, a construção e a variabilidade discursivas, baseado 
dos estudos de Potter e Wetherrell. A partir do material, observou-se que a 
noção de risco para o cortador de cana é fortemente marcada e organizada 
pelo discurso da Saúde e da Segurança do Trabalho, que ancorados no poder-
saber determinam quais as condutas saudáveis, seguras e corretas que os 
cortadores devem seguir. Na usina, a educação tem sido utilizada como a 
principal estratégia de controle e disciplinamento dos cortadores de cana na 
gestão dos riscos, dando ênfase à responsabilidade e à obrigação que cada 
indivíduo possui na conquista permanente de sua segurança e do seu bem-
estar. Partindo dessa análise, consideramos que a noção de indivíduo como 
gestor de si pode produzir efeitos perigosos à vida do cortador de cana. Nesse 
contexto, o saber médico adota modelos de vida ideais e considerados corretos 
sem sequer considerar se aqueles indivíduos dispõem de condições ou de 
recursos necessários para assumir esses padrões, ou mesmo, se esses modos 
de viver são condizentes com a sua vida. Reconhecemos o efeito 
disciplinarizador e normalizador do discurso da saúde no corte de cana, e 
entendemos que as ações dos cortadores em não seguir às normas de 
segurança não podem ser consideradas teimosia ou ignorância, mas uma 
tentativa de afirmação da própria vida, da própria saúde. 
 

PALAVRAS-CHAVE: linguagem dos riscos, corte de cana, práticas 
discursivas, governamentalidade. 

 



ABSTRACT 

BELTRÃO, Joyce de Melo. "NODE OF THE CANE: the language of risk in 
daily cane cutter". Dissertation (Masters in Psychology) – Post Graduation 

Program in Psychology, Universidade Federal de Pernambuco, Recife-PE, 
2012. 
 
We live in a global risk society, a society that seems to hover over us a threat 
that can be effected at any time. Whereas in the various fields of knowledge 
there are ways to talk about the risks that are specific to certain discursive 
traditions and bind to specific ways to manage risk, this study aims at 
addressing the risk of cutting cane, from the language of risk. This research 
relies on constructionist ideas which emphasize the language and discourse in 
social life, sharing the theoretical and methodological position of discursive 
practices in which language is understood as a social production of meaning. In 
this sense, our research aims to analyze the language of the everyday risks of 
the cane cutters and their effects governmentality. We sought to understand the 
ways of talking about risks that allow you to create, maintain, reproduce and 
transform certain modes of social relations, thus questioning the effects of 
governmentality and the forms of resistance created by the cane cutters. This is 
a work of a qualitative nature which had nine participants as cane cutters of the 
plant. In the survey we use in everyday observation, recorded in the logbook 
and semi-structured interviews with the cane cutters. Then the analysis was 
made considering the role of discourse, discursive construction and variability, 
based on studies of Potter and Wetherrell. From the material, it was observed 
that the notion of risk to the cane cutter is strongly marked and organized by the 
discourse of health and safety, which anchored in the power-knowledge 
determine which conducts health, safety and the correct cutters should follow. 
In Plant, education has been used as the main strategy for control and 
discipline of the cane cutters in risk management, emphasizing the 
responsibility and obligation that each individual has the permanent conquest of 
their safety and their well-being. From this analysis, we consider that the notion 
of individual as a manager you can produce harmful effects to the life of the 
cane cutters. In this context, a medical adopts ideals and lifestyles considered 
correct without even considering whether those individuals have conditions or 
resources needed to meet these standards, or even if these ways of life are 
consistent with their reality. We recognize the effect disciplinarizador and 
normalizing the discourse of health in cutting cane, and we understand that the 
actions of the cutters on not following the safety standards can not be 
considered stubbornness or ignorance, but an attempt to assert their own lives, 
their own health. 
 
 
KEYWORDS: language of risk, cutting cane, discursive practices, 

governmentality. 
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 INTRODUÇÃO 

 

 

 

Iniciando a pegada 

 

Este trabalho se insere no campo da Psicologia Social de cunho 

construcionista e se propõe a abordar a linguagem dos riscos no cotidiano do 

cortador de cana em usina de açúcar de Pernambuco. Como afirma Peter 

Spink: “O campo para a Psicologia Social, começa quando nós nos vinculamos 

à temática (..) O resto é a trajetória que segue esta opção inicial.” (P. SPINK, 

2003, p. 30). O meu envolvimento com este campo-tema se iniciou na minha 

primeira experiência profissional vivida em 2006, quando assumi a função de 

psicóloga organizacional de uma usina de açúcar e álcool em Pernambuco. 

Mas, antes disso, por vias familiares sempre tive uma relação com as usinas de 

açúcar. É sobre a relevância deste campo-tema na minha vida pessoal, 

profissional e os impactos sociais que venho acompanhando que quero tecer 

as minhas primeiras considerações. 

A motivação pelo mestrado e os estudos que agora faço são frutos das 

experiências que vivi no cotidiano da usina – nas conversas com cortadores de 

cana, com os meninos do engenho, com meus familiares, com engenheiros 

agrônomos, técnicos e assistentes agrícolas – e também das conversas com a 

própria psicologia.  

A usina que todas as manhãs me levava para um outro lugar, por 

óbvio, muito diferente da agitação urbana de Recife, também me transportava 

para um outro tempo. Um tempo passado que se torna presente nas falas das 



senhoras da minha família (as “primas carnais”, expressão que elas costumam 

usar) que nos encontros de bordados, costumam recordar a infância nos 

engenhos de açúcar da minha bisavó e de seus familiares. E mesmo depois de 

findado os antigos engenhos, os fios que tecem essa história se entrelaçam à 

nova geração de netos através do trabalho nas modernas usinas de açúcar, do 

fornecimento de cana, erguendo outras usinas ou pesquisando no cotidiano 

desse lugar. 

Um tempo passado que se materializava no cheiro forte do melaço, no 

apito da usina, no chiado das caldeiras, no verde das canas que se estendia na 

paisagem da estrada, ou, até onde os olhos não pudessem mais alcançar. E 

dessas miudezas ia se alimentando a minha alma. Como narra José Lins do 

Rêgo, no livro Usina, sobre o retorno do protagonista ao engenho de açúcar 

onde viveu boa parte da vida: “E a saudade da terra veio chegando para ele. 

Parecia que sentia o cheiro do mel, que subia pelas telhas do engenho 

moendo, na fumaça branca da casa de caldeiras. Melhor era mesmo voltar, 

nem que fosse para o eito (...)”. (RÊGO, 2010, p. 78). Todas essas 

experiências foram formando parte desse campo, parte desse processo que 

inicia na minha vida pessoal e segue nas pegadas da cana até chegar num 

ponto que seja suficiente. (P. SPINK, 2003). 

Quando ingressei na usina, era abril de 2006, período de entressafra. 

Período de chuva, de silêncio e de pouco movimento. Era o momento de 

receber a chuva, adubar o solo, abrir os canais e plantar as sementes para 

uma colheita produtiva. E como afirma Peter Spink (2003): “Nada acontece 

num vácuo; todas as conversas, todos os eventos, mediados ou não, 

acontecem em lugares, em espaços e tempos, e alguns podem ser mais 

centrais ao campo-tema de que outros (...)” (P. SPINK, 2003, p. 29). Posso 

dizer que esse trabalho na usina foi central para a construção do meu campo-

tema.  

De tudo que essa experiência me proporcionou, foi impactante para 

mim a morte de um cortador de cana, esmagado pelo trator de cana. Lembro 

que para atender à Legislação Trabalhista, todas as máquinas da usina, 

inclusive o trator, eram sinalizadas com um adesivo em que proibia caronas de 

pessoas. Também, era obrigação da empresa orientar o cortador de cana 

sobre o cumprimento das normas de segurança, desde a sua admissão. Além 



de fiscalizar se os mesmos estão cumprindo as normas de segurança e punir 

os indisciplinados. 

Numa sexta-feira, quando cheguei para trabalhar na usina a primeira 

imagem que encontrei foi o rosto aflito da assistente social, que exausta de 

acompanhar acidentados, adoentados, afastados pelo INSS, ainda tinha a 

questão dos mortos em acidentes - os casos mais problemáticos para a usina - 

já que significava uma “mancha”, nada bem vista, nos índices de acidentes do 

trabalho. Bem, era período de safra, a assistente social estava sobrecarregada, 

de forma que o gerente de recursos humanos me incumbiu deste caso.  

Isso implicava acompanhar o corpo do morto em todas as etapas que 

esse evento exigisse: no hospital, no IML, na delegacia, no caixão, no cortejo 

funerário característico de interior, na dor da família e em todos os 

procedimentos burocráticos da previdência social. Foi nesse cansativo e infeliz 

trajeto, que começaram a surgir as minhas inquietações. Lembro de muitas 

falas que atravessaram esse caminho, ora ajudando a abrir horizontes, ora 

erguendo abismos. Percebi, com estranhamento, o conteúdo culpabilizante e 

excludente com que se referiam ao cortador de cana. Tudo o que se dissesse 

respeito ao cortador de cana, a resposta mais previsível e generalista para 

justificar seus atos, estava sempre ancorada na suposta falta de saber dessas 

pessoas. 

  Sobre o esmagamento do cortador de cana, a equipe de Segurança 

do Trabalho justificava que o ocorrido foi em decorrência da negligência do 

cortador às normas de segurança da empresa, motivado pela ignorância e 

teimosia. O fato é que, durante o percurso onde pegava uma carona no trator, 

o cortador de cana não conseguiu se sustentar e deslizou entre as rodas do 

trator, resultando em seu esmagamento pela máquina, e, consequentemente, 

em sua morte.  

Com efeito, essa experiência teve um impacto rebento na minha 

pesquisa.  A dor da irmã socorrida no hospital depois da trágica notícia e que, 

em silêncio, eu acompanhava, sem saber que palavra soaria menos dolorosa 

naquele momento; a fotografia da família na sala simples daquela casa no 

interior da Paraíba; a dor da mãe que se perguntava por que aquilo foi 

acontecer com seu filho, um rapaz tão trabalhador; a falta de esperança no 

olhar daquela gente que, em preces, suplicavam a ajuda divina. Tudo isso só 



fazia aumentar a minha angústia. A minha alma inquieta, se enchia de dúvidas 

e de tristeza, e uma desconfiança-companheira que não se convencia dos 

argumentos da usina. 

 E essas dúvidas me atormentaram naquela viagem de volta da 

Paraíba: “O que levou esse trabalhador a se arriscar? Será que ele 

considerava uma carona no trator um risco? O que era risco para aquele 

trabalhador? Seria uma questão cultural? Seria negligência, teimosia, 

resistência ou o quê?” Sobre esse jogo de quebra-cabeças, que parece 

fervilhar na mente do pesquisador, Rubem Alves (2000) tem algo a dizer: “Todo 

pensamento começa com um problema (...) a gente pensa porque as coisas 

não vão bem” (ALVES, 2000, p. 24).  

Lembro que quando cheguei à usina encontrei na copa um grupo 

tomando um cafezinho (técnicos de segurança do trabalho, encarregado de 

segurança patrimonial e o superintendente agrícola) e, depois de responder a 

todas as perguntas sobre aquela cansativa viagem, eu lancei ali as minhas 

inquietações. Na ocasião, nós iniciamos uma conversa sobre os cortadores de 

cana e os acidentes no campo, e as falas que se seguiram foram: “É uma 

questão de educação. Esse povo não foi educado, não entende os riscos desse 

trabalho.” “Precisamos conscientizá-los sobre os riscos do trabalho.” “A gente já está 

cansado de falar sobre isso e eles fazem do jeito que eles querem”. “A usina dá todos 

os equipamentos de proteção, instrui, orienta, fiscaliza, aí eles vão e fazem isso. 

Depois reclamam da usina! Vá entender esse povo!”  

E entre um café e outro, os argumentos do grupo iam sendo 

construídos como uma cadeia lógica, numa relação causa-efeito que parecia 

explicar tudo. Era como se aquele cenário ali construído, fosse algo 

inquestionável, algo que estava posto: os cortadores de cana não obedecem às 

normas de segurança, porque são ignorantes e teimosos.  

Não é a toa que a problematização central desta pesquisa tem como 

foco os efeitos de governamentalidade produzidos a partir dos discursos sobre 

risco. É curioso pensar que as condições inseguras de trabalho parecem ficar 

invisíveis no discurso da usina. Como se não existisse no trabalho do corte de 

cana os riscos que não são passíveis de serem controlados, porque são 

inerentes a este tipo de trabalho, e, por óbvio, o cortador não deveria ser 

responsável por eles. 



Além disso, parece haver uma invisibilidade quanto à possibilidade de 

pensar a recusa dos trabalhadores às normas de proteção, não como 

indisciplina ou teimosia, mas como resistência, como forma de não se render a 

esses controles. Se considerarmos o investimento maciço do poder sobre 

essas vidas, o qual define a forma de trabalhar, de comer, de dormir, de se 

divertir, de descansar, enfim, diante de tantos controles, onde estão os espaços 

de liberdade desse trabalhador? Que aspectos dessa vida não se deixa render 

pelas tecnologias de controle dos corpos? Numa leitura foucaultiana, se o 

poder investe a vida desses cortadores, a partir de onde eles vão resistir? 

(Foucault, 2010 [1988]). Bem, encerrei o meu trabalho na usina, mas as 

questões não se encerraram em mim. Quatro anos depois, ingresso no 

mestrado perseguindo esse tema, envolvida pelo interesse em entender os 

discursos sobre risco no corte de cana, os usos que são feitos desses 

discursos e os efeitos que isso produz.   

De acordo com Ulrich Beck (2010,[1986]), estamos vivendo numa 

sociedade globalizada de risco, numa sociedade que parece pairar sobre nós 

uma ameaça passível de ser efetivada a qualquer instante. Desde a notória 

evolução tecno-científica no início do século XIX, a sociedade contemporânea, 

tornou-se uma inesgotável fonte de produção de riscos. A causa está na 

exploração desmedida dos recursos naturais do planeta, e, em virtude dessa 

utilização predatória, assistimos a uma ameaça global que dificilmente 

retornará ao seu estado natural. O resultado disso é que cada vez mais 

vivemos num mundo marcado por medos e incertezas. Esse período a que 

Ulrich Beck (2010, [1986]) chamou de “sociedade de risco”, deriva de uma 

ruptura no interior da modernidade, que a separa da sociedade industrial. 

Recorro ao banco de dados do Ministério da Previdência Social a fim 

de buscar alguns indicadores para entender as questões dos acidentes no 

corte de cana. Percebi que a agricultura está em 3º lugar no ranking de 

acidentes do trabalho no Brasil, perdendo apenas para a construção civil e as 

atividades hospitalares. (ANEXO I). Das atividades de agricultura, o corte de 

cana aparece em primeiro lugar em acidentes do trabalho no Brasil. 

Bem, a despeito de todos esses elementos – conversas, estatísticas, 

dados de pesquisa – é importante discutirmos a relevância desse debate para 

a Psicologia Social. Uma importante contribuição dada por Mary Jane Spink 



(2007), numa pesquisa realizada com banco de dados nas diversas áreas da 

psicologia nos ajuda a compreender o lugar do risco na psicologia. A partir das 

análises, a pesquisa concluiu que embora a psicologia tenha incorporado 

plenamente a linguagem dos riscos, nas diversas áreas dessa disciplina – 

educação, desenvolvimento, organizacional, social – o que se percebe é que a 

abordagem do risco tende a focar duas questões: quem está em risco e porque 

as pessoas correm riscos. Com isso, Spink sinalizou um primeiro problema. A 

psicologia, através das práticas associadas à prevenção dos riscos e 

tratamento daqueles que se expõe a tal, contribuía para a disciplinarização dos 

processos de governamentalidade. Além disso, Mary Jane Spink et al ressaltou 

outro ponto, “essa incorporação, no entanto, ocorreu sem muita consideração 

sobre os efeitos da fala de risco para fins de disciplinarização.” (SPINK et al, 

2007, p. 159). Parecia haver uma invisibilidade da linguagem dos riscos 

associados aos efeitos de governamentalidade, a discussão dos riscos até 

1998 parecia estar vinculada à ideia de quem é ou quem não “problemático”. 

Retornando às minhas questões de pesquisa, se continuasse seguindo 

aquela direção que a usina parece se guiar, certamente, seria influenciada pela 

mesma prática e a psicologia que exerço serviria apenas para endossar o 

discurso da anormalidade para tal comportamento e formatar algum tipo de 

treinamento que pudesse domesticar esses corpos indisciplinados. Por isso, os 

caminhos de Spink e Foucault me pareceram mais interessantes, me abriram 

outras possibilidades dentro desse processo. 

Nesse cenário é onde estão inseridas as minhas questões de pesquisa, 

em que busco compreender: O que é risco para o cortador de cana? Onde está 

o risco? Quem está em risco? Que cenários e regras são constituídos para 

controlar o risco? Que efeitos esses discursos sobre risco produzem? Como os 

cortadores de cana adotam e/ou resistem a essas práticas de segurança?  

Pelos fundamentos que acima se apresentam, pretendemos a partir 

deste trabalho problematizar a cena, provocar reflexões sobre a gestão dos 

riscos no eito da cana e promover um debate mais crítico no que diz respeito 

aos discursos institucionalizados da Segurança do Trabalho.  

Nessa perspectiva, apresentamos a seguir brevemente o contexto 

histórico da cana-de-açúcar no Brasil que nos ajudará a entender a 



composição do nosso campo-tema, de onde serão produzidos debates e 

reflexões em torno dos nós da cana: trabalho, risco e poder num mesmo feixe. 

 

O contexto histórico da cana-de-açúcar 

Peter Spink (2003) afirma que: “a pesquisa nasce da curiosidade e da 

experiência.” (P. SPINK, 2003, p. 26) e acrescenta que a curiosidade, longe de 

ser uma prerrogativa do pesquisador, é uma característica social que está em 

toda parte e está no nosso dia a dia. A diferença é que a curiosidade 

acadêmica é uma experiência disciplinada pelas práticas de uma coletividade. 

Pois bem, é impulsionada por essa curiosidade e pela disciplina acadêmica, 

que iniciei meu percurso bebendo em fontes históricas passadas, legados que 

nos foram deixados e que lançam luz sobre as questões atuais. 

Caminhando pelas produções do historiador Caio Prado Júnior (2008) 

encontramos a seguinte afirmação: “A agricultura é o nervo econômico da 

civilização.” (PRADO JÚNIOR, 2008, p. 128). É curioso pensar que no Brasil a 

ocupação e a exploração de boa parte do território brasileiro ocorreram através 

da cultura da terra, e que nos dois primeiros séculos de civilização ela ocupou 

posições dominantes. Não é à toa que Caio Prado Júnior (2008) exortará 

aqueles que desejam compreender qualquer aspecto da vida contemporânea, 

a revisitar o passado histórico da sociedade. Segundo esse historiador, todos 

esses acontecimentos lançam luz sobre o Brasil de hoje, porque: 

 

nele se contém o passado que nos fez; alcança-se aí o instante em 
que os elementos constitutivos da nossa nacionalidade – instituições 
fundamentais e energias – organizados e acumulados desde o início 
da colonização, desabrocham e se completam.” (PRADO JÚNIOR, 
2008, p. 9) 

 

Muitos historiadores costumam dividir a História do Brasil por ciclo 

cronológico levando em consideração a importância de determinado produto 

num dado período histórico, a exemplo disso temos o ciclo do pau-brasil, da 

cana-de-açúcar, do ouro, do café. Manuel Correia de Andrade (2007), porém, 

sugere que essa orientação não seja a mais adequada se levarmos em conta 

que numa economia colonial exportadora os principais produtos de exportação 

não se sucederam de forma cronológica, iniciando-se a fase de um quando 

terminava a do outro. Segundo esse historiador, quando ocorria de um produto 



dominar certo período histórico, significava que o volume e o valor daquele 

produto tiveram mais importância naquele dado momento, mas a produção do 

outro não era interrompida. Pelo contrário, ao lado dos produtos dominantes 

existiram outros que, embora menos importantes, contribuíram de forma 

positiva para o equilíbrio econômico das exportações, como o algodão, o fumo, 

a borracha. 

No entanto, neste trabalho, daremos um foco especial à cultura da 

cana-de-açúcar, primeiramente pela relevância para o território nordestino 

brasileiro, desde o período da colonização até os dias atuais. Segundo nos 

mostra os dados do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

(MAPA), o Brasil é considerado hoje o maior produtor de cana-de-açúcar, 

respondendo por mais da metade do açúcar comercializado no mundo1 

(61,8%). E, por óbvio, destacaremos o tema do açúcar, pelo contexto em que a 

pesquisa está inserida.  

Manuel Correia de Andrade (2007) historiador e pesquisador da cana-

de-açúcar no nordeste brasileiro, afirma que “a colonização do espaço 

brasileiro foi iniciada com a implantação e o desenvolvimento da cultura da 

cana-de-açúcar”. (ANDRADE, 2007, p. 54). Segundo ele, antes mesmo de 

Portugal instalar as capitanias hereditárias no Brasil, o rei de Portugal mandou 

trazer à nova terra mudas de cana-de-açúcar para serem plantadas, e foi na 

Ilha de Itamaracá-PE onde foi instalado o primeiro engenho de açúcar 

brasileiro. 

A cana-de-açúcar é um produto originário da Índia e teve sua cultura 

expandida pela ilhas do Mediterrâneo e pelo sul da Península Ibérica. Ela foi 

transferida pelos portugueses para as ilhas do Atlântico- Madeira, Açores e 

Cabo Verde- onde teve grande aceitação no mercado europeu. Os portugueses 

encontravam na costa brasileira condições favoráveis à implantação e ao 

desenvolvimento da cana-de-açúcar. O clima tropical e o solo massapé 

propiciaram a implantação da cultura da cana, a qual deveria ser feita nas 

proximidades da costa, uma vez que o produto se destinava à exportação. 

                                                             
1
 Podemos encontrar esses dados no site do Ministério da Agricultura. 

http://www.agricultura.gov.br/vegetal/culturas/cana-de-acucar 

 

http://www.agricultura.gov.br/vegetal/culturas/cana-de-acucar


Segundo historiadores (ANDRADE, 2007; PRADO JÚNIOR, 2008; SODRÉ, 

2002), a cultura da cana foi iniciada em Pernambuco, nas várzeas próximas a 

Olinda e ao Recife, onde ficava o porto de exportação. Mas à medida que 

aumentava a demanda de produção, o açúcar ia se expandindo para o sul e 

para o norte da costa brasileira.  

O fato de Portugal ser o maior produtor de açúcar desde o século XV, 

antes da descoberta do Brasil, parece explicar o seu grande êxito na economia 

açucareira. Mas é importante lembrar que Portugal não dispunha de tantos 

recursos para colonizar a nova terra, nem de capital e nem de mão-de-obra 

suficientes. Além disso, o transporte de açúcar para a Europa demandava 

investimento de grandes capitais. Porém, no começo do século XVII eram os 

holandeses que controlavam praticamente todo o comércio dos países 

europeus realizado por mar. De modo que, não podemos esquecer a 

participação comercial-financeira da Holanda no grande êxito da empresa 

açucareira ultramarina.  

Segundo o historiador Nelson Sodré (2002), a Holanda tornou-se não 

apenas distribuidora do açúcar brasileiro no território europeu, mas também 

transportadora dele, da Colônia à Metrópole. Nos dizeres de Celso Furtado 

(2007): 

 

distribuir açúcar pela Europa sem a cooperação dos comerciantes 
holandeses evidentemente era impraticável. Por outro lado, estes de 
nenhuma maneira pretendiam renunciar à parte substancial que 
tinham nesse importante negócio, cujo êxito fora em boa parte obra 
sua. (FURTADO, 2007, p.43). 

 

 E isso implicava a participação da Holanda no lucro dos fretes, os 

quais eram pagos em açúcar. No entendimento de Nelson Sodré (2002), essa 

dominação holandesa sob o comércio português já assinalava uma progressiva 

transferência do primado marítimo de Portugal à Holanda.  

A expansão açucareira foi um empreendimento específico do capital 

comercial holandês no século XVI. A Holanda tanto impulsionou o investimento 

inicial, como manteve o domínio da distribuição. Enquanto Portugal ficava 

responsável pela produção do açúcar, a Holanda participava com a sua base 

naval e a distribuição do açúcar no mercado europeu. A história nos mostra 

que a cobiça pelo açúcar resultou em episódios de lutas e invasões no território 



brasileiro. Resultado disso foi que a Holanda por duas vezes tentou se apossar 

da área brasileira produtora de açúcar. A primeira tentativa fracassada de 

conquista foi na Bahia, em 1624; e em seguida foi a vez de Pernambuco, onde 

se estabeleceu o domínio holandês por grande parte do litoral nordestino, no 

período de 1630 a 1654. 

Durante o período em que permaneceram no Brasil, os holandeses 

adquiriram o conhecimento técnico e organizacional da produção açucareira. 

Esses conhecimentos constituíram a base para a implantação e 

desenvolvimento de uma indústria concorrente na região do Caribe. De acordo 

com as análises econômicas de Celso Furtado (2007): 

 

menos de um decênio depois da expulsão dos holandeses do Brasil, 
operava nas Antilhas uma economia açucareira de consideráveis 
proporções, cujos equipamentos eram totalmente novos e que se 
beneficiava de mais favorável posição geográfica. (FURTADO, 2007, 
p. 54).  

 
 

O resultado disso foi a perda do monopólio entre os produtores 

portugueses e os grupos financeiros holandeses que controlavam o comércio 

europeu e a queda de preço do açúcar, que ficou reduzido à metade. 

Além disso, as conseqüências dessa eclosão econômica foram 

profundas, sobretudo no que diz respeito à migração de escravos africanos. As 

dificuldades maiores encontradas na etapa inicial advieram da escassez de 

mão-de-obra. Segundo Celso Furtador (2007),  

 

o aproveitamento do escravo indígena, em que aparentemente se 
baseavam todos os planos iniciais, resultou inviável na escala 
requerida pela empresas agrícolas de grande envergadura que eram 
os engenhos de açúcar. (FURTADO, 2007, p. 75-76).  

 

Os índios, que viviam num sistema de produção primitivo, não 

conheciam o modo de produção agrícola do colonizador. Além disso, o número 

de indígenas era insuficiente. Portanto, a mão-de-obra africana parecia ser a 

melhor solução para um sistema de produção mais eficiente. 

Durante mais de três séculos os escravos negros formam a mão-de-

obra que garantiram as riquezas dos brancos - nos canaviais, nas minas de 



ouro, nos cafezais, nas cidades e nas fazendas - era ela o grande instrumento 

de trabalho. 

Esse cenário da escravidão deixou marcas indeléveis na herança 

cultural dos brasileiros. A convivência entre escravos e senhores propiciou 

situações peculiares marcando fortemente a mentalidade nacional. Segundo 

Emília Viotti da Costa (1998) um dos efeitos mais marcantes foi a 

desmoralização do trabalho. Neste contexto, o trabalho surgiu sob forma de 

sofrimento, tortura e açoites, sendo legitimado pelas classes como uma 

atividade penosa, associada à tortura, humilhação, submissão e reservado 

para as classes inferiores, no caso, os negros. 

Registros históricos apontam que o Brasil foi o último país a abolir a 

escravidão (ANDRADE, 2007; COSTA, 1998; PRADO JÚNIOR, 2008; SODRÉ, 

2002). Mesmo a Inglaterra concedendo a Independência do Brasil, em 07 de 

setembro de 1822, sob a exigência da cessação do tráfico, a lei permanecia 

letra morta. Só depois de meio século após a Independência é que o regime de 

escravidão foi abolido no Brasil (1888). No entanto, mesmo com a abolição o 

conjunto de valores entre brancos e negros forjados no período da escravidão 

não foram extintos abruptamente. 

Tão forte foi a monocultura do açúcar, implantada desde o período da 

colonização no século XVI em Pernambuco, que ainda hoje, constitui a 

principal e mais importante atividade agroindustrial dessa região (AZEVÊDO, 

1982; ANDRADE, 200; FURTADO, 2007). 

Neste campo de discussão o sociólogo Gilberto Freyre (2006) traz 

profundas reflexões em Casa Grande & Senzala onde nos mostrará a 

sociedade escravocrata nas suas relações sociais, tecendo essa história em 

linhas que se encontram, se interpenetram e se tocam, ainda, nos dias de hoje. 

Assim, ele afirma: “A tradição conservadora no Brasil sempre se tem 

sustentado do sadismo do mando, disfarçado em „princípio de Autoridade‟ ou 

„defesa da Ordem‟” (FREYRE, 2006, p. 114).  

Então, considerando que essas práticas sociais produzem 

subjetividades e diversas formas de enfrentamento e resistência humana, 

escolhi direcionar a minha pesquisa em Psicologia Social nas pegadas do 

açúcar, corroborando com a afirmação de Luis da Câmara Cascudo (1971) 

quando afirma que: “nos caminhos do açúcar há labirintos direcionados para 



qualquer projeto de investigação.” (CASCUDO, 1971, p. 334). Portanto, é neste 

solo rico, fértil e propício à produção, onde serão cultivadas as minhas 

questões de pesquisa. 

 

Da estrutura da dissertação 

 

A presente pesquisa tem por objetivo analisar a linguagem dos riscos 

no cotidiano do cortador de cana em usina de açúcar de Pernambuco e seus 

efeitos de governamentalidade. Nesse sentido, buscaremos: 1) Compreender 

os usos da linguagem dos riscos no cotidiano do corte de cana. 2) Identificar as 

técnicas de controle e disciplinamento da usina na gestão dos riscos. 3) 

Analisar as táticas e as resistências dos cortadores de cana na gestão dos 

riscos no cotidiano do corte de cana. 

Inicialmente, gostaríamos de esclarecer que o termo camponês no 

Nordeste do Brasil não tem o mesmo significado que o termo utilizado na 

Europa e no Oriente. Em linhas gerais no Nordeste do Brasil admite-se duas 

acepções: uma no sentido amplo, englobando todos aqueles que vivem e 

trabalham no campo, e outra, no sentido mais restrito, se referindo aos 

assalariados da agroindústria (Manuel Correia de Andrade, 1989).  

Portanto, neste trabalho haverá momentos em que utilizaremos o termo 

camponês, para denotar um sentido político, quando nos referirmos aos 

movimentos sociais; o termo trabalhador rural no sentido mais restrito, para 

falarmos daqueles que vivem da venda de sua força de trabalho (mesmo termo 

utilizado na Consolidação das Leis do Trabalho- CLT); e o termo cortador de 

cana, especificamente, quando nos referirmos aos nossos participantes da 

pesquisa, por se tratar de uma função particular de trabalho agrícola na usina. 

A dissertação está organizada em quatro capítulos. Para percorrer este 

“canavial” de produção acadêmica, nosso ponto de partida será no primeiro 

capítulo, Biopoder e a Governamentalidade, para pensarmos a noção dos 

riscos na modernidade. Depois seguiremos em direção ao segundo capítulo, 

Nas pegadas da cana, a fim de conhecermos o cenário – econômico, político e 

social- que envolve o cortador de cana na usina.  Continuaremos nossa 

caminha pelo terceiro capítulo, Aportes teóricos e metodológicos onde 

discutirmos a posição teórico-metodológica das práticas discursivas, adotada 



neste trabalho. Logo em seguida, adentraremos no quarto capítulo, O risco no 

eito, onde serão discutidos e analisados os resultados da pesquisa. E, por fim, 

encerraremos nosso percurso com algumas considerações finais sobre esta 

caminhada.  



 

 

 

 

CAPÍTULO 1 

 

Risco e Governamentalidade 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Basta uma rápida olhada nas páginas dos jornais, revistas, artigos 

científicos ou mesmo alguns minutos em frente à televisão para percebermos a 

proliferação dos discursos sobre risco. Como afirma Luis David Castiel: “Nos 

dias de hoje, a noção de risco desfruta de uma peculiar popularidade em 

diversos cantos do mundo.” (CASTIEL, 1999, p. 36). Ou, nos dizeres de Ulrich 

Beck (2010, [1986]), vivemos numa sociedade globalizada de risco, numa 

sociedade que parece pairar sobre nós uma ameaça passível de ser efetivada 

a qualquer instante. Se pararmos para observar, na esfera privada, estamos 

sempre incorporando a idéia de risco, seja acatando ou desafiando. Há sempre 

preceitos de prevenção de saúde, normas de segurança, orientações de 

cautelas que ditam nossos modos de viver, comer, divertir-se, expor-se ao sol, 

fazer sexo, exercitar-se. (CASTIEL, 1999). 

Mas, afinal, será que o risco, como prática social, sempre existiu? 

Quando o risco tornou-se um problema social? Quando o risco passa a ser 

importante na nossa sociedade? 

Neste capítulo iniciaremos nossa discussão a partir das diferentes 

posturas teóricas que abordam a questão dos riscos. Em seguida discutiremos 

as noções de biopoder e governamentalidade em Foucault (1979) para 

pensarmos a gestão dos riscos na modernidade. Na sequência, introduziremos 

“Dizer que o poder, no século XIX, tomou 
posse da vida, dizer pelo menos que o poder, 
no século XIX, incumbiu-se da vida, é dizer 
que ele conseguiu cobrir toda a superfície que 
se estende do orgânico ao biológico, do corpo 
à população, mediante o jogo duplo das 
tecnologias de disciplina, de uma parte, e das 
tecnologias de regulamentação, de outra.  
(Foucault - Em defesa da sociedade). 
 



a noção de risco a partir de uma breve descrição histórica do surgimento do 

termo proposta por Spink (2001, 2004, 2008), Spink e colaboradores (2002) e 

Castiel (1999). E, por fim situaremos as discussões teóricas de Beck (1944) e 

Giddens (1991) sobre sociedade de risco, destacando os principais elementos 

da fase tardia da Modernidade. 

 

1.1 O risco e as tradições teóricas 

Não obstante, se quisermos compreender a linguagem dos riscos, 

antes, precisamos considerar que são muitas as posturas teóricas que 

abordam o fenômeno do risco. Segundo Deborah Lupton (1999), o fenômeno 

do risco é abordado em duas perspectivas: realista (técnico-científica) e 

construcionista social (que engloba os aspectos sociais e culturais do risco).  

Ao considerar o risco na perspectiva realista, estaremos tomando-o 

como uma “entidade externa”, passível de ser controlada a partir dos cálculos 

estatísticos que projetam eventos passados para situações futuras. Além disso, 

a figura do especialista é fundamental na tradição realista, pois é ele quem 

conhece o risco e orienta os indivíduos a adotarem práticas seguras. 

(CARDONA, 2004). 

Na tradição construcionista social, o foco está na produção discursiva 

que sustenta as noções e os sentidos atribuídos aos riscos. Insere-se aí a 

noção de risco não como uma realidade objetiva, passível de ser controlada; 

mas uma realidade construída socialmente por meio da linguagem. Nos dizeres 

de Spink (2004): “Para o Construcionismo, a verdade é a verdade de nossas 

concepções, de nossas instituições, de nossas relações, de nossos acordos 

sociais.” (SPINK, 2004, p. 24). Assim, pensarmos o risco nessa perspectiva é 

considerá-lo em seus aspectos coletivo, discursivo e dialógico. 

Neste campo de estudo apresentam-se três grupos: no primeiro estão 

as abordagens focadas na percepção dos riscos. Os estudos de percepção de 

riscos surgem a partir da década de 70/80 e se baseia, principalmente, em 

imagens e crenças que a pessoa constrói sobre o risco; e têm raízes, em uma 

menor extensão, em alguma experiência anterior e na probabilidade do evento 

voltar a ocorrer (PERES et al, 2005). De forma que a percepção de risco de 

uma pessoa “leiga” é diferente de um “especialista”, uma vez que suas 



interpretações baseiam-se muito mais em suas próprias crenças e convicções 

do que em fatos e dados empíricos.  

Segundo Luis David Castiel (1999): “As percepções de risco são 

distintas conforme aspectos socioculturais que incluem idade, gênero, renda, 

grupo social, ocupação, interesses, valores, consequências pessoais etc”. 

(CASTIEL, 1999, p. 48). Neste caso, a ênfase recai nos contextos socio-

culturais, já que a noção de risco passa a ser incorporada a partir dos papéis 

sociais que as pessoas ocupam, de onde estruturam os limites para julgarem o 

que deve ou não ser entendido como situação de risco. 

O segundo grupo engloba as posições macrossociais de Beck (1996) e 

Giddens (1991), os quais focalizam a sociedade de riscos e suas 

manifestações socioestruturais. Para esses autores os riscos contemporâneos, 

tornam-se elementos constitutivos da nossa sociedade, direcionado as 

escolhas e os modos de vida dos indivíduos, que têm vivido sob um clima de 

incertezas e medos.  

O terceiro grupo aporta a tradição foucaultiana, discutindo a 

regulamentação e a disciplinarização dos corpos e das populações pelos 

discursos sobre risco e os efeitos deles no controle social. Nessa última 

tradição é que se insere o nosso estudo.  

 
 

1.2 Biopoder e Governamentalidade 
 

Nas análises do biopoder, Foucault permanece interessado nas 

maneiras com que o corpo e as instituições sociais com ele relacionadas 

entram em relações políticas. Para o desenvolvimento dessa discussão, 

recorremos aos conceitos de biopoder e governamentalidade cunhados por 

Foucault. 

Na analítica do poder foucaultiana o autor enfatizou que não há vida 

em sociedade sem relações de poder. A noção de poder em Foucault não tem 

a ver com violência, nem com posse. Em Microfísica do Poder (1979), Foucault 

nos esclarece que o poder não é algo que se possui ou que se possa dividir 

entre os que o possui, o poder não está em determinado lugar ou em 

determinado ponto, nem aqui e nem ali, nunca está nas mãos de alguns. O 

poder funciona e se exercer nas relações. Portanto, só existe em ação e só 



pode ser analisado como algo que circula. Por isso os indivíduos estão sempre 

em posição de exercer esse poder e de sofrer sua ação.  

Foucault (2010 [1979]) considera que as relações de poder se dão 

entre sujeitos, e isso implica o outro (sobre o qual se exerce) ser reconhecido e 

mantido como um sujeito de ação. Por isso, para Foucault, o modo de relação 

próprio do poder não deve ser buscado nas relações de violência ou de luta, 

nem por meio do contrato ou do nexo voluntário (que são no máximo 

instrumentos), mas de um modo singular de ação, que é o governo. 

Quanto à noção foucaultiana de governo, ela pode ser expressa sob 

dois eixos: o governo como relação entre sujeitos e o governo como relação 

consigo mesmo. O que Foucault pretende mostrar é que o governo não é o 

governo de um Estado, de um território ou de uma estrutura política. O governo 

é sempre o governo de condutas. Portanto, o que se governa são sempre as 

pessoas, os indivíduos ou as coletividades. Com isso, entendemos que 

Foucault está interessado na relação entre as formas de governo de si e as 

formas de governo dos outros. 

Por governamentalidade, Foucault (2010 [1979]) se refere ao objeto de 

estudo das maneiras de governar, que engloba: 

1) O conjunto constituído pelas instituições, reflexões, cálculos e 

táticas que permitem exercer um poder que tem por objetivo principal; que se 

exprime pela economia política e se exerce através dos dispositivos de 

segurança;  

2) A tendência que, em todo o Ocidente, conduz à preeminência 

deste tipo de poder e de suas técnicas de poder-saber;  

3) Significa ainda o processo que conduz o Estado jurídico e 

administrativo, ao Estado de controle da população e da segurança; finalmente, 

convertendo-se ao Estado governamentalizado. 

Para Foucault é no interior desse processo que se deve examinar, num 

sentido mais amplo, as artes de governar. Essas artes incluem o estudo do 

governo de si, o governo dos outros e as relações entre o governo de si e o 

governo dos outros. (CASTRO, 2009). No curso Segurança, Território e 

População (1977-1978), Foucault se propõe a analisar essa literatura da arte 

de governar desde meados do século XVI até finais do século XVII, delineando 

as linhas de desenvolvimento do Estado moderno. 



Inicialmente, é através da noção de governo que Foucault estabelece 

as ligações que marcam o vínculo entre o Poder Pastoral e o Biopoder. 

Segundo Foucault (2008 [1977-1978]), a idéia de governamentalidade tem sua 

origem no Oriente sob duas formas: primeiro sob a forma de organização de 

um poder do tipo pastoral e posteriormente sob a forma da direção das almas.  

Essa noção do poder pastoral será uma das condições de possibilidade para a 

introdução das tecnologias de poder e dos dispositivos para o exercício do 

poder na forma dos Estados Modernos. 

Diferente do Estado de Polícia no século XVII e parte do XVIII, no 

Estado Moderno surge uma nova forma de governo. A partir da época clássica 

o Ocidente assistiu a uma profunda transformação dos mecanismos de poder. 

“Um poder destinado a produzir forças, a fazê-las crescer e a ordená-las mais 

do que a barrá-las, dobrá-las ou destruí-las.” (FOUCAULT, 2010 [1988], p. 

148). Foucault evidencia a constituição de um poder que incide sobre os corpos 

mais do que sobre a terra, seus bens e riquezas, exercendo-se de forma 

contínua. E como alvo primeiro de seus mecanismos, encontra-se, sobretudo, a 

produção do corpo individual e coletivo. Em vez do corpo do rei, o corpo do 

indivíduo e da sociedade, um corpo controlado, vigiado e investido. 

(FOUCAULT, 2010 [1979]).  

O autor nos mostra que nessa nova mecânica do seu exercício, o 

poder sobre a vida desenvolveu-se a partir de dois polos interligados por todo 

um feixe intermediário de relações – a disciplina e a biopolítica. O primeiro 

polo, desenvolvido nos séculos XVII e XVIII, centrou-se no corpo-máquina, 

“no seu adestramento, na ampliação de suas aptidões, na extorsão de suas 

forças, no crescimento paralelo de sua utilidade e docilidade, na sua integração 

em sistemas de controle eficazes e econômicos” (FOUCAULT, 2010 [1988], p. 

151). Tudo isso assegurado pela disciplinarização dos corpos. 

O poder disciplinar foi um elemento indispensável para o 

desenvolvimento do capitalismo industrial, que foi possível à custa do controle 

dos corpos no aparelho de produção, tornando-os dóceis e fortalecidos para o 

trabalho produtivo. Mary Jane Spink (2001b) salienta, ainda, que esse novo 

poder ancorava-se na organização da massa indiferenciada, a partir de 

sistemas classificatórios, e nas estratégias de vigilância continuada. Portanto, 



neste primeiro momento, podemos dizer que o exercício do poder é marcado 

pelas tecnologias de disciplina e tem como efeito a dominação e sujeição.  

O segundo polo desenvolvido por volta de meados do século XVIII 

centrou-se no corpo-espécie, “no corpo transpassado pela mecânica do ser 

vivo e como suporte dos processos biológicos: a proliferação, os nascimentos e 

a mortalidade, o nível de saúde, a duração de vida, a longevidade (...)” 

(FOUCAULT, 2010 [1988], p. 152). Tudo isso assegurado pela regulação da 

população.  

Diferentemente do poder disciplinar, a biopolítica tem como foco não o 

corpo individual, mas a população e os fenômenos da massa: saúde, higiene, 

natalidade, longevidade. A finalidade da biopolítica é buscar o equilíbrio da 

população, sua homeostase, sua regulação, através de mecanismos de 

previsão e de estimativa da estatística. Assim assinala Foucault:  

 

(...) A preocupação com a espécie humana, os seres humanos 
enquanto espécie, enquanto seres vivos, e seu meio, seu meio de 
existência (...). E, igualmente, o problema desse meio, na medida em 
que não é um meio natural e em que repercute na população; um 
meio criado por ela. Será, essencialmente, o problema da cidade. 
(FOUCAULT, 2005 [1975-1976], p. 292) 

 

Todavia, Foucault (2005 [1975-1976]) esclarece que não se trata de 

duas teorias do poder, mas de tecnologias diferentes e de mecanismos 

diferentes, que são se excluem, mas se articulam um com o outro. O Biopoder 

é pensado como um poder sobre a vida que, a partir da modernidade, emerge 

sempre que essas duas tecnologias - disciplina e biopolítica - articulam-se. 

Neste segundo deslocamento2, o biopoder tem como estratégia de 

governo a segurança; e isso implica o aperfeiçoamento e uso da informação. 

De forma que a garantia da defesa social torna-se cada vez mais uma questão 

de prevenção e cálculo dos riscos. Neste momento em que a vida tornou-se 

uma questão de gestão pública, as técnicas de poder utilizam a medição 

estatística, a observação e o mapeamento dos fenômenos coletivos a fim de 

melhor conhecê-los e regulá-los.  

                                                             
2
 “Por deslocamentos não entendemos abandono, mas sim extensões, ampliações do campo 

de análise”. (CASTRO, 2009, p. 189) De forma que este novo poder não exclui a disciplina e a 
soberania, ao contrário, na arte de governar a população, a soberania e a gestão disciplinar 
tornam-se mais evidentes.  



É relevante considerar que o desenvolvimento de um poder que tem 

por princípio aumentar a vida e prolongá-la o quanto possível e sempre mais 

desejável, desviando seus acidentes e multiplicando suas possibilidades, sem 

dúvida, aportam as modernas estratégias de gestão dos riscos. (SPINK, 

2001b).  

Diferentemente do que ocorre no Estado Polícia (século XVII), no 

Estado Moderno, sobretudo, em meados do século XX, a noção de segurança 

associa-se de forma mais radical à noção de escolha. Com o imperativo da 

informação e a tendência moderna à destradicionalização, o antigo pacto de 

segurança estabelecido entre indivíduo e Estado passa a ser questionado, e a 

norma, que no primeiro momento do biopoder tinha um estatuto privilegiado, 

passou a ser substituída pelo imperativo da escolha. (SPINK, 2001a). Nesse 

deslocamento a liberdade passa a ser vista como condição essencial para o 

exercício do poder, abrindo possibilidades para novas ações resistentes.  

A partir disso acompanhamos a formação de uma sociedade que se 

caracteriza cada vez mais como uma sociedade que deve gerir sua própria 

proteção. De forma que a administração dos riscos aparece como novo 

mecanismo de controle, vinculado ao biopoder, no qual a população se 

responsabiliza pelos riscos decorrentes de sua escolha e comportamentos. A 

noção de indivíduo como gestor de si tornou-se uma premissa da vida 

contemporânea. 

Segundo Bagrichevsky et al (2010): 

 

Cada vez mais somos alardeados sobre a liberdade de opção e de 
escolha para conduzir nossa saúde e nossas vidas, mediante a 
gestão das informações sobre todos os riscos estudados, medidos e 
nomeados. (BAGRICHEVSKY et al, 2010, p. 1701) 

 

Talvez uma das conseqüências perigosa desta nova forma de governo 

sejam as propostas de promoção à saúde que adotam modelos ideais, 

baseados em estilos de vida saudável que muitas vezes não condizem com o 

modo de viver das pessoas. Essas estratégias além de trazer uma dimensão 

persecutória nos indivíduos, produzem efeitos de culpabilização naqueles que 

se recusam a assumir esses modelos. E como nos alerta Bagrichevsky et al 

(2010), essa ênfase na ação individual promove autonomia na forma, mas na 

essência continuam despolitizada.  



Nesse sentido, Foucault nos ajudará a pensar criticamente as relações 

entre os sistemas de segurança e os estilos de vida praticados a partir de suas 

exigências. Em suas palavras: “Minha opinião é que nem tudo é ruim, mas tudo 

é perigoso, o que não significa exatamente o mesmo que ruim. Se tudo é 

perigoso, então temos sempre algo a fazer. (Foucault, 1995 [1975-1976], p. 

256)  

É nessa base de entendimento que pretendemos discutir o campo de 

estudo dos riscos, problematizando-o à luz dos estudos foucaultianos. Em 

seguida iremos discutir a noção de risco a partir de uma breve descrição 

histórica do surgimento do termo; e na seqüência, trataremos das diferentes 

posturas teóricas que abordam a questão. 

 

1.3 Os Repertórios sobre risco 

Risco é uma palavra fundamentalmente moderna, se considerarmos 

que ela não existia para se referir ao sentido que hoje lhe é dado. Quanto à 

origem da palavra risco, Luis David Castiel (1999), afirma que há controvérsias, 

pois, tanto pode provir do baixo-latim risicu, riscu, provavelmente do verbo 

researe, cortar; como do espanhol risco, penhasco escarpado. Ou mesmo à 

própria idéia de perigo, e da sua possibilidade de ocorrência. Pelo seu caráter 

polissêmico, podemos considerar que o sentido da palavra risco está 

intimamente ligado ao tempo e ao contexto histórico em questão.  

Segundo pesquisa desenvolvida por Mary Jane Spink (2004) sobre o 

surgimento histórico do termo, a autora afirma que a palavra risco entra nos 

léxicos europeus apenas no século XVII, porém, antes disso, já havia uma 

diversidade de palavras para se referir a situações de perda. A autora nos 

mostra que aos poucos houve uma incorporação gradativa de termos, 

passando de fatalidade à fortuna, e incorporando os vocábulos hazard (século 

XII), perigo (século XIII), sorte e chance (século XV) e, no século XVI, risco. 

Somente na pré-modernidade, num momento de transição entre a sociedade 

feudal e a constituição dos Estados-nação, é que a palavra risco emerge. 

(SPINK, 2001b). 

A autora ressalta ainda que, apesar da humanidade sempre ter sofrido 

perigos diversos, riscos involuntários (catástofres naturais) ou ainda riscos 



voluntários (estilos de vida), esses acontecimentos não eram referidos como 

risco, mas estavam associados à noção de perigo e fatalidade. De forma que “a 

palavra risco, então, surge para falar da possibilidade de ocorrência de eventos 

vindouros, em um momento histórico onde o futuro passa a ser pensado como 

passível de controle.” (SPINK, 2001, p.4) A ideia de risco passa a ser 

incorporada a partir de uma nova forma de se relacionar com o futuro, trazida 

pela economia capitalista. Ou seja, se antes da época moderna o perigo 

implicava fatalidade, agora ele passar a ser referido como um controle passível.  

Segundo Foucault, no final do século XVIII quando os fenômenos da 

população começam a vir à tona – natalidade, mortalidade, longevidade, 

proliferação – o saber médico surge para informar a população através de 

campanhas de aprendizado de higiene, dos riscos relacionados à vida, à saúde 

e à segurança, e também através da medicalização da população. A medicina, 

então, passa a ter uma função maior de higiene pública, de centralização da 

informação e de normalização do saber. (FOUCAULT, 2005 [1975-1976]). 

Neste caso, podemos pensar que a ideia de risco seria reflexo da 

forma como as pessoas passam a se relacionar com eventos futuros. Segundo 

a leitura que Spink (2001b) faz de Pierre Bourdieu (1979) essa relação com o 

futuro já existia nas economias pré-capitalistas, porém o cálculo era pautado 

num espírito de solidariedade, diferente do que vem a ocorrer na economia 

capitalista, em que o cálculo está a serviço da avaliação quantitativa do lucro.  

A partir da literatura, entendemos que o conceito de risco só passou a 

ser utilizado como estratégia de governo após um longo processo de 

formalização que envolveu o lento desenvolvimento da teoria da probabilidade 

e a sofisticação da estatística e seu uso como ciência do Estado. Segundo 

Mary Jane Spink (2001b) a primeira fase da gestão dos riscos, tem sua idade 

de ouro no século XIX, na ciência sanitária que será o berço do Estado do 

Bem-Estar Social. Todavia, será em meados do século XX que haverá uma 

progressiva formalização do conceito e aperfeiçoamento das técnicas de 

cálculo dos riscos. (SPINK, 2001b). É a partir dessa visão moderna de risco 

que emerge o cálculo de risco e suas ferramentas técnicas desenvolvidas para 

estabelecer as probabilidades de ocorrências de eventos que podem propiciar 

perdas ou ganhos. 



No século XX a noção de risco ganhou conotações negativas 

relacionando-se à possibilidade de cálculos de eventos futuros que poderiam 

causar danos ou perigo. Entretanto, Mary Jane Spink (2001b) destaca que 

novos repertórios linguísticos sobre risco foram surgindo e com isso 

modificando essa visão negativa do risco, por isso ela argumenta que: 

 

(...) estamos vivendo formas variadas de destradicionalização do 
risco que se fazem visíveis não apenas na multiplicidade de novas 
modalidades de aventura, mas também no uso metafórico do risco-
aventura para referir-se, sobretudo, à imponderabilidade e volatilidade 
dos riscos manufaturados. (SPINK, 2001b, p.2) 

 

Luis David Castiel (1999) endossa as palavras de Spink (2001b) 

quando diz que o caráter polissêmico da palavra risco dá margem a muitas 

ambiguidades. Sobretudo, porque o termo possui conotações não apenas nos 

campos disciplinares, mas no cotidiano das pessoas. Portanto, o termo pode 

ter tanto uma conotação negativa de ameaça, perigo ou dano; quanto pode 

incorporar os valores de uma época em que correr risco tornou-se algo 

apreciado pela ousadia passível de levar a descobertas.  

Assim, de acordo com Spink (2001b) temos três dimensões presentes 

na formação histórica do risco: uma forma de se relacionar com o futuro, uma 

forma de conceituar o risco e uma forma de gerir os riscos.  

Como forma de se relacionar com o futuro, a palavra risco teria surgido 

na pré-modernidade, com as novas formas de territorialidade que originaram os 

Estados-nação. Nesse momento, ela surge para denotar a possibilidade de 

ocorrência de eventos futuros passíveis de controle. Ainda segunda a autora, 

essa relação com o futuro propiciou a formalização do conceito de risco, e por 

conseguinte, no século XX, o estabelecimento  de um campo de saber 

específico, denominado gestão dos riscos. Esse campo, como forma de gerir 

os riscos, sustenta-se na análise de riscos, a qual engloba os seus cálculos, 

bem como o estudo da percepção do público sobre situações de risco. A 

análise dos riscos tem se transformado em elemento fundamental das 

estratégias de governo da modernidade. 

Spink (2008) salienta que desde quando os riscos puderam ser 

pensados na perspectiva da gestão, formataram-se certos modos de falar 

sobre risco no cotidiano, que se convencionou chamar de uma linguagem dos 



riscos.  De acordo com autora os discursos sobre risco definem territórios 

linguísticos nos quais se desenvolvem maneiras específicas de falar sobre os 

riscos, que, segundo a autora, estão presas a duas tradições discursivas: 

risco-governamentalidade e risco-aventura (SPINK, 2010) 

A governamentalidade, pensada na perspectiva do risco, incorpora 

duas estratégias: a primeira refere-se às medidas coletivas e a segunda às 

estratégias de disciplinarização. Segundo Mary Jane Spink (2010): “As 

medidas coletivas emergem da necessidade de gerenciar relações espaciais, 

especialmente a distribuição e movimento de pessoas nos espaços físicos e 

sociais.” (SPINK, 2010, p. 300). No século XIX as estatísticas populacionais 

dão ao risco novas conotações, traduzindo-se em medidas de controle de 

populações, geridos por uma legislação específica. É quando ocorre o início da 

formalização do risco nas disciplinas emergentes, como a Epidemiologia. 

Segundo Ayres (1997), os estudos da primeira fase se deram no final 

do século XIX, em que o conceito de risco assumiu um caráter descritivo, 

sendo utilizados métodos matemáticos como instrumento auxiliar. Num 

segundo momento, o conceito de risco passa a ser vinculado às ciências 

biomédicas, assumindo uma condição de suscetibilidade individual e não mais 

uma condição populacional. Após a II Guerra Mundial, o caráter individual se 

acentua ainda mais. Emerge na saúde as medidas preventivas, apoiadas nos 

cuidados individuais. O risco passa a ser objetivado pela quantificação, em 

virtude da exposição individual a agentes agressores ou protetores. Nessa fase 

as ações são mais assistenciais e as práticas educativas com pouca 

incorporação de tecnologia especializada. 

Todavia, as medidas coletivas não são suficientes para regular e 

garantir a segurança da população. Neste instante, os corpos se tornam alvos 

de controle, e um novo governo passa a se constituir, instrumentalizado pelas 

estratégias de disciplinarização. (FOUCAULT, 2010 [1979]) 

De acordo com Spink (2010), esse processo de disciplinarização dos 

corpos ocorre em duas etapas: a primeira está vinculada ao movimento 

higienista no final do século XIX e à moral da prevenção. Num segundo 

momento, no decorrer do século XX, com os avanços na tecnologia médica e o 

aumento da expectativa de vida, as doenças infecto-contagiosas se tornam 

passíveis de controle, mas as doenças crônicas passam a ser alvo de 



preocupações centrais da Saúde Pública. Progressivamente, o saber médico 

passa a definir novos padrões de controle. Nessa segunda etapa, cada pessoa 

se torna responsável pelo autogerenciamento de sua saúde e a lógica de 

prevenção passa a ser “evitar riscos”. 

A autora salienta, ainda, que atualmente existe um conjunto de 

repertórios disponíveis que dão sentido ao risco, mas que, de certa maneira, 

não estão presos ao elemento de governamentalidade implícito no debate 

sobre risco. Exibem conotações que fazem do “correr riscos” uma prática 

necessária para alcançar determinados ganhos. 

A segunda tradição é ressignificada na modalidade das emoções 

radicais, na qual a aventura cada vez mais se afasta das regras e dos 

pressupostos higienistas, tornando-se cada vez mais relacionada com a 

emoção exacerbada. Isso levou alguns teóricos do risco a incorporarem a 

noção de “risco desejado” (SPINK, 2008) 

Podemos perceber, a partir desses estudos, que no contexto da 

governamentalidade (coletiva ou individual), os riscos são sempre negativos, 

ou seja, são vistos como algo que deve ser evitado. Já na tradição da aventura, 

os riscos são positivos, porque correr risco tornou-se algo desejado. Segundo 

Spink (2008), cada um desses territórios linguísticos desenvolve vocabulários 

específicos, formando os glossários sobre risco, os quais são ativados em 

nossos enunciados. A autora ressalta, ainda, que em certos contextos 

linguísticos, esses glossários são disciplinarizados pelo gênero de fala aí 

predominante. Não ocorre o mesmo nas interações cotidianas, em que os 

glossários gozam de mais liberdade e se tornam repertórios disponíveis para 

dar sentido às experiências de cada um. 

Neste trabalho consideramos que a noção de risco na Segurança do 

Trabalho está preso ao elemento de governamentalidade, por meio de 

mecanismos de disciplina e regulação que sustentam a utopia do controle de 

segurança por meio dos cálculos de análise e gestão dos riscos.  

Nos dizeres de Foucault:  

 

O desenvolvimento dos conhecimentos a respeito da vida em geral, a 
melhoria das técnicas agrícolas, as observações e medidas visando a 
vida e a sobrevivência dos homens, contribuíram para esse 
afrouxamento: um relativo domínio sobre a vida afastava algumas das 
iminências de morte. (...) Os processos da vida são levados em conta 



por procedimentos de poder e de saber que tentam controlá-los e 
modificá-los. (FOUCAULT, 2010 [1988], p.155). 

 
 

Daí o nosso interesse pela linguagem dos riscos e seus efeitos de 

governamentalidade produzidos no cotidiano do cortador de cana. 

 

1.4 O Século XXI e o novo panorama do risco 
 

A forma como até agora foi apresentado o conceito de risco, pode nos 

levar a pensar que a ocorrência de acidentes é um marco exclusivo da 

Modernidade. Isso não seria adequado afirmar. Ao longo dos períodos 

históricos sempre existiram situações de risco ou fatores de risco, a exemplo 

disso temos o período das Grandes Navegações no Século XV. Beck (2010, 

[1986]) nos mostra que os empreendimentos levados a cabo pelos 

navegadores já eram um cenário de elevada dose de risco. Mas deixa claro 

que o que distingue os riscos daquela época, para a sociedade 

contemporânea, é sem dúvida, o alcance dos riscos. O risco moderno 

caracteriza-se pela sua dimensão global e pelas consequências à humanidade. 

Ou seja, não são riscos que têm implicações estritamente pessoais, mas são 

riscos que ameaçam a vida na Terra (humana, fauna, flora).  

Voltamos à nossa questão inicial: “quando o risco tornou-se um 

problema social?” 

O conceito de risco passou a receber uma atenção acentuada nos 

estudos sociológicos de Ulrich Beck (1997) e Anthony Giddens (1991). E, 

mesmo com as diferenças teóricas entre esses dois autores, ambos concordam 

que a chave para compreender a importância do risco na sociedade 

contemporânea está na ciência e na tecnologia.   

De certo, as primeiras ameaças de degradação ambiental iniciam-se 

com a Revolução Industrial, no Século XVIII, porém, a consciencialização do 

risco aparece na fase tardia da modernidade. Nesta, os conflitos sociais e 

políticos são dominados pelos sentimentos de impotência frente às ameaças 

ecológicas e sociais, de forma que o risco deixa de ser percebido como 

residual e passa a ser incontrolável. (BECK, 2010, [1986]).  

Desde a notória evolução tecno-científica no início do século XIX, a 

sociedade contemporânea tornou-se uma inesgotável fonte de produção de 



riscos. A causa está na exploração desmedida dos recursos naturais do 

planeta, e, em virtude dessa utilização predatória, assistimos a uma ameaça 

global que dificilmente retornará ao seu estado natural. O resultado disso é que 

cada vez mais vivemos num mundo marcado por medos e incertezas. Ou seja, 

viver numa sociedade do risco é o mesmo que viver numa sociedade marcada 

pela insegurança. 

De acordo com Anthony Giddens: “Estamos alcançando um período 

em que as conseqüências da modernidade estão se tornando mais 

radicalizadas e universalizadas do que antes.” (GIDDENS, 1991, p. 13). Esse 

período Beck (2010, [1986]) chamou de Modernidade Reflexiva, Spink (2004) 

adotou o termo Modernidade Tardia e alguns teóricos denominaram de Pós-

modernidade. Para Beck (2010, [1986]) a reboque do processo de 

modernização, veio a distribuição dos males, a distribuição dos riscos. Isso 

porque na Modernidade Clássica, a sociedade era pautada, sobretudo, pela 

distribuição de bens; já com o progresso industrial, o desenvolvimento da 

ciência e os avanços tecnológicos, na Modernidade Tardia, o que está em 

pauta é o controle do risco, a distribuição dos males.  

Por isso, segundo Ulrich Beck (2010, [1986]): “Na modernidade tardia, 

a produção social de riqueza é acompanhada sistematicamente pela produção 

social de riscos.” (BECK, 2010 [1986], p. 23). Em outras palavras, os riscos são 

produtos do desenvolvimento da ciência e da tecnologia, portanto, são riscos 

da modernização3.  

Segundo Ulrick Beck (2010, [1986]), o risco na sociedade 

contemporânea, apresenta dois aspectos relevantes. Primeiro, à medida que o 

homem passa a dominar os recursos naturais, há uma substituição gradual do 

elemento natural como causa da produção dos riscos e um aumento 

considerável da participação humana nessa produção, excluindo quase por 

completo o âmbito do divino para sua explicação. De forma que as catástrofes 

naturais deixam de ser vistas como „vontade de Deus‟ e passam a ser vista 

como resposta à ação do homem. 

                                                             
3 Modernização, segundo Beck (2010), é o salto tecnológico de racionalização e a 

transformação do trabalho e da organização, englobando para, além disto, muito mais: a 
mudança dos caracteres sociais e das biografias padrão, dos estilos e formas de vida, das 
estruturas de poder e controle, das formas políticas de opressão e participação, das 
concepções de realidade e das formas cognitivas. (BECK, 2010, p. 23) 



Segundo, como na modernidade os riscos contemporâneos ignoram 

fronteiras, de forma que o seu alcance não está limitado a uma determinada 

localização ou espaço geográfico, as suas consequências tornaram-se cada 

vez mais perigosas e difíceis de serem geridas, podendo atingir proporções 

catastróficas incalculáveis.  

De outro modo, à medida que esse cenário é construído, um 

pensamento se impõe: “o que fazer com os males que estamos produzindo? 

Como evitá-los, minimizá-los, canalizá-los quando vindo à luz sob a forma de 

“efeitos colaterais latentes”? (BECK, 2010, [1986]). Daí porque Beck considera 

que a narrativa do risco é uma ironia. A ironia consiste nas instituições 

modernas se ocuparem cada vez mais em debater, prevenir e gerenciar os 

riscos que elas mesmas ajudaram a produzir; mas todo esse esforço está 

sujeito ao fracasso, porque o risco que elas produziram, nem elas mesmas 

sabem como prever.  

Segundo o autor supracitado, o processo de modernização se torna 

reflexivo, quando os problemas decorrentes do próprio desenvolvimento 

técnico-econômico se convertem em tema e problema para si mesmo. De 

forma que, para Ulrick Beck (2010, [1986]), a “sociedade de risco” deriva de 

uma ruptura no interior da modernidade, que a separa da sociedade industrial. 

E essa ruptura foi seguida por uma série de desmistificação da ciência e dos 

modos de ser na sociedade, a este fenômeno o autor denominou de 

reflexividade. Na reflexividade moderna, o papel do conhecimento científico 

tornou-se alvo de contestação. De acordo com Spink (2004) no caso da 

ciência, essa desmistificação implica dois movimentos paralelos:  

 

O questionamento das bases do conhecimento no plano da 
epistemologia – que remete à questão da ciência reflexiva- e o 
questionamento dos produtos da ciência – que remete à questão da 
gestão dos riscos. (SPINK, 2004, p. 14)  
 

Essa caracterização que Beck (2010, [1986]) faz da modernidade 

reflexiva tem na sua argumentação uma contestação social sobre o estatuto do 

conhecimento. Em outras palavras, quando os riscos adquiriram na 

modernidade tardia uma natureza imponderável, os padrões de segurança 

idealizados pelo projeto iluminista foram levados à falência, confrontando 



diretamente a ciência e as instituições políticas responsáveis pela avaliação da 

natureza do risco e impactos que uma possível ameaça pode gerar. 

Ainda que Foucault não tenha trabalhado diretamente com a noção de 

risco, seus estudos sobre o governo da vida humana permitem pensar 

criticamente o funcionamento do panorama atual da gestão dos riscos. A ideia 

de que a sociedade deve ser defendida de seu perigo interno, está intimamente 

ligada ao princípio de segurança social. Segundo Mary Jane Spink (2008) na 

medida em que esses riscos afetam a coletividade, eles se tornam objeto de 

gestão pública.  

Portanto, retomando a questão inicial, podemos afirma que o risco se 

torna um problema social quando ele passa a ser investido pelo poder. Nesse 

momento, a gestão dos riscos passa a ser utilizada como forma de gestão da 

população. E, nessa perspectiva, Mary Jane Spink (2001b) discute o 

deslocamento de foco de uma gestão de vida para uma gestão dos riscos, em 

que as novas modalidades de biopoder se tornam as principais estratégias de 

gestão, marcando uma mudança na concepção da natureza dos riscos, nos 

mecanismos de gestão das populações e nas estratégias de gestões 

individuais.  

Na análise que Ulrick Beck (2010, [1986]) faz sobre a Sociedade de 

Risco, ele esclarece esses deslocamentos discutindo algumas características 

que fundamentam o debate sobre a Modernidade Reflexiva. Segundo a 

interpretação de Mary Jane Spink (2004) sobre as teorizações de Beck, 

existem três características principais, são elas: a globalização, a 

individualização e a reflexividade. 

A globalização, conceito já bastante difundido na contemporaneidade, 

refere-se ao processo de separação entre tempo e espaço, facilitado, 

sobretudo, pelo desenvolvimento da mídia eletrônica. Nas palavras de Anthony 

Giddens (1991) a globalização pode ser definida:  

 

como a intensificação das relações sociais em escala mundial, que 
ligam localidades distantes de tal maneira que acontecimentos locais 
são modelados por eventos ocorrendo a muitas milhas de distância e 
vice-versa. (GIDDENS, 1991, p. 69).  
 



E todo esse processo tem como consequência a desterritorialização, 

de forma que as conexões entre diferentes regiões ou contextos sociais se 

enredaram como um todo.  

Quanto à individualização Mary Jane Spink (2004) ressalta que, 

possivelmente, seja uma das características mais marcante da modernidade 

tardia. A individualização é um processo de singularização por meio da 

destradicionalização e tem a ver com as transformações ocorridas em 

instituições tradicionais como família, trabalho e educação, que fazem das 

biografias atuais projetos reflexivos. 

Por sua vez, a reflexividade é a liberdade e a necessidade de rever 

conceitos e de propor novos conceitos (SPINK, 2004). E isso resulta em 

práticas sociais constantemente examinadas e reformadas a partir da própria 

revisão sobre essas práticas. De acordo com Anthony Giddens (1991) na 

modernidade reflexiva uma prática não é consagrada por ela ser tradicional; a 

tradição pode ser justificada desde que à luz do conhecimento. 

Também entra nesse debate a natureza do conhecimento, uma vez 

que se intensificaram os questionamentos e as contestações sobre os 

caminhos seguros para se chegar à verdade. De forma que, todo esse contexto 

nos ajudará a entender a perspectiva construcionista a qual será abordada 

mais adiante. 



  

 

 

 

CAPÍTULO 2 

 

Nas pegadas da cana 

 

“De madrugada ouviu o apito grosso da usina, 
os trens de cana passavam rangendo nos 
trilhos e o rumor da fábrica chegava aos 
ouvidos com nitidez. Ouvia-se bem a moenda, 
o chiado do vapor, o bater dos mancais, dos 
motores e a gritaria dos homens na esteira. De 
noite e de dia aquele barulho (...). No tempo do 
bangüê, às seis horas tiravam a última 
têmpera, os carros de bois paravam às cinco, o 
motor se poupava para o outro dia. Usina tinha 
que ser de noite e de dia.”  
(José Lins do Rêgo- Usina) 

 

Neste capítulo iremos seguir nas pegadas da cana, a fim de 

conhecermos o cenário – econômico, político e social – que envolve o cortador 

de cana nas usinas de açúcar. Tomaremos como ponto de partida a trajetória 

das usinas de açúcar de Pernambuco destacando a evolução do setor 

sucroalcooleiro e sua relevância econômico-social para Pernambuco. Depois 

falaremos das lutas dos trabalhadores rurais, onde iremos discutir os principais 

movimentos sociais dessa categoria e suas conquistas. Por fim, para 

compreendermos o desfecho dessas duas trajetórias – usina e trabalhador 

rural – discutiremos a intervenção do Estado, sobretudo, no que diz respeito às 

leis trabalhistas referente à saúde e segurança do trabalhador rural na zona 

canavieira. 



 

2.1 A chegada das usinas de açúcar em Pernambuco 

 

 

   

   

 

 

 

 

Durante os três primeiros séculos de colonização, foram poucas as 

inovações técnicas na produção do açúcar. Inicialmente a distinção era feita 

entre as modestas engenhocas e os engenhos reais. As engenhocas eram 

mais simples e especializados no fabrico da aguardente e da rapadura; já os 

engenhos reais, além de maiores, produziam açúcar e eram movidos à água. 

De acordo com Cláudio Roberto de Souza (2005) em meados do século XVIII 

foram implantados novos processos de cozimento, com fornos maiores, 

movidos a vapor, os quais foram trazidos das Antilhas Inglesas. 

Na metade do Século XVII a economia açucareira das Antilhas 

(ocupadas pelos holandeses e ingleses) se constituía num poderoso grupo 

financeiro que aos poucos passou a dominar o mercado açucareiro europeu. A 

Europa, por sua vez, passou a utilizar a beterraba na produção de açúcar e a 

oferecer um produto de melhor qualidade. De forma que, no final deste século, 

sua produção já correspondia a 48% do mercado mundial. 

 A produção açucareira pernambucana, sentindo-se ameaçado pelo 

crescimento da produção nas áreas concorrentes, percebeu a necessidade de 

promover uma modernização no seu parque produtivo e em suas técnicas, a 

fim de manter uma posição de importância naquele mercado. Esses 

acontecimentos deram início a um longo e lento processo de investimento em 

equipamentos e técnicas de produção de açúcar que envolveu a evolução tanto 

da parte agrícola, quanto da parte industrial (ANDRADE, 2001a). 

Segundo nos mostra Manuel Correia de Andrade (2001b) as 

transformações na agroindústria canavieira começaram a se efetivar a partir do 
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Quadro 1 – Linha do tempo: dos banguês às usinas 



ano de 1871 com a decadência dos antigos banguês4 e a sua substituição por 

usinas, acarretando numa série de transformações econômicas e sociais.   

Para compreendermos melhor a evolução da agroindústria canavieira 

em Pernambuco, tomaremos como base a análise histórica do processo de 

transformação dos velhos banguês em usinas, que foi estudada por Manuel 

Correia de Andrade e elucidada em seu livro História das Usinas de Açúcar em 

Pernambuco (2001a). Abaixo exploraremos os cinco períodos apontados pelo 

autor, a saber: 

 

1- De 1875 a 1890: o início do processo modernizador  

 

A modernização do parque açucareiro em Pernambuco foi introduzida 

por iniciativa da própria burguesia agrária, de forma que, as primeiras unidades 

modernas de produção de açúcar foram usina e não engenhos centrais. “Só a 

partir de 1880 é que começaram a ser feitas concessões para a construção de 

engenhos centrais e de 1884 em diante é que foram implantados os primeiros 

engenhos (...)”  (ANDRADE, 2001a, p. 35).  

Os engenhos centrais representavam uma transição entre o banguê e 

a usina, e, caracterizavam-se, fundamentalmente, pela divisão das atividades 

agrícola e industrial. Esses engenhos foram implantados por empresas, não 

proprietárias de terras e, que, portanto, não possuíam atividade agrícola; 

todavia, através de contrato com os senhores de engenho, garantiam o 

fornecimento de cana indispensável a uma produção que tornasse o 

empreendimento rentável. Além disso, como no início do período de 

modernização os engenhos centrais foram subsidiados pelo Governo Imperial5, 

havia restrições quanto à utilização da mão-de-obra escrava. 

                                                             
4 Esses engenhos chamados de Bangüês correspondiam a fornos feitos com tijolos, onde se 

acendia o bagaço ou a lenha, por uma fornalha localizada na extremidade, saindo o fumo por 

uma chaminé situada na extremidade oposta. (ANDRADE, 2001a). 

5
 O Decreto 8.357, de 24 de dezembro de 1881, dava garantia de juros de 7% ao ano às 

empresas estrangeiras que implantassem modernos engenhos de açúcar, procurando 

substituir os velhos banguês por fábricas modernas. (ANDRADE, 2001a) Pressões dos 

proprietários locais fizeram o governo modificar a lei em 1876, exigindo maiores garantias, por 

parte das empresas estrangeiras que quisessem beneficiar-se dela. Em 1880, nova alteração 

foi feita, com destaque para a divisão de quotas, onde coube a Pernambuco 26% do total. 

Diante do fracasso da experiência com as empresas estrangeiras, o Governo passou a 



A experiência dos engenhos centrais logrou de pouca duração. Uma 

das causas desse insucesso foi a falta de planejamento agrícola por parte dos 

proprietários, seguida de uma má administração. (ANDRADE, 2001a). Já 

Cláudio Roberto de Souza (2005) traz outro elemento para essa discussão. 

Segundo ele, num primeiro momento os engenhos centrais atenderam aos 

interesses dos senhores de engenho, que descapitalizados para promoverem 

por conta própria as mudanças que o engenho necessitava, se sentiram 

atraídos pela política de juros generosa oferecida pelos investidores 

estrangeiros, principalmente os ingleses.  No entanto, ao perceberem que esse 

modelo agrícola poderia alterar a estrutura de dominação secular que se 

baseava na integração entre a terra e o engenho (lembrando que a terra 

representava um símbolo de poder e status), esse projeto começa a perder 

importância.  

As usinas, diferentemente, foram implantadas por senhores de 

engenho que possuíam várias propriedades. Estes ainda utilizavam mão-de-

obra escrava e o processo de produção era feito nas próprias terras da usina. 

As usinas tinham maior capacidade de esmagamento de cana do que os 

bangüês, além disso, contavam com a ajuda do Governo do Estado que, após 

a Proclamação da República, passou a financiá-los, procurando aumentar o 

número de usinas e fortalecer economicamente as existentes.  

Concomitantemente, o projeto da usina, revelava-se para a economia 

açucareira um empreendimento próspero. Nesse deflagrar do processo de 

modernização, os engenhos de bangüês de pequenas dimensões e chaminés 

baixas e quadradas, logo foram sendo substituídos por usinas com amplos 

galpões e suas chaminés redondas e altas, visíveis a grande distância. As 

mudanças também se consolidaram nos transportes. Gradativamente os carros 

de boi e os burros de carga foram diminuindo, surgindo em seu lugar as 

estradas de ferro particulares se articulando com as estradas de ferro oficiais, 

conseqüentemente, facilitando o transporte da cana a grande distância. 

                                                                                                                                                                                   
financiar diretamente os empreendedores a partir de 1890, então, todos nacionais, extinguindo 

a referida garantia de juros. (CLÁUDIO ROBERTO DE SOUZA, 2005) 



Não obstante essas transformações, a usina trouxe importantes 

implicações nas relações de produção no campo. Assim destaca Cláudio 

Roberto de Souza (2005):   

As usinas trouxeram um novo personagem para o cenário da cana 
que foi o operário industrial. Estes operários não se identificavam 
culturalmente com o trabalhador rural, basicamente em função das 
diferenças entre suas atividades. (...) posicionando-se num status 
diferente dentro da sociedade gerada pela agroindústria canavieira. 
(SOUZA, 2005, p. 31) 

 

O impacto dessas mudanças também refletiu na organização do 

espaço geográfico da usina. Aos poucos, várias vilas operárias foram sendo 

construídas nas proximidades da indústria, com abastecimento de luz, água e 

transporte, distinguindo-se dos moradores em casas de taipa nos sítios. 

SOUZA (2005). Essas diferenças ainda hoje reverberam nas relações entre 

operários e trabalhadores rurais, mas, abordaremos essas questões na última 

parte da dissertação, onde discutiremos as análises dos resultados da nossa 

pesquisa. 

 

2- De 1890 a 1910: a expansão usineira 

 

Esse período foi marcado pelo crescimento considerável do número de 

usinas, e, ao mesmo tempo, o desaparecimento dos engenhos centrais. Com o 

fracasso da experiência dos engenhos centrais, houve também uma retração 

de investimento financeiro, por parte do Estado republicano, aos produtores 

nacionais para a construção de usinas.  

Outro fator proeminente neste período foi a disputa por canas, marcado 

por confrontos entre usineiros e senhores de engenho (donos de engenhos 

banguês). Segundo nos mostra Manuel Correia de Andrade (2001b), a 

chegada da usina marcou também o aparecimento de uma nova figura na 

paisagem açucareira: a do fornecedor de cana. O antigo senhor de engenho ao 

desmontar seu velho banguê transforma-se em mero fornecedor de cana. 

Com o aumento da produção do açúcar cubano e do açúcar de 

beterraba no mercado europeu, os produtores pernambucanos procuraram 

ocupar espaço no mercado interno, enfrentando uma disputa com os 

produtores paulistas. Neste embate, os usineiros precisavam ampliar seus 

domínios de terra para a implantação da cultura da cana e isso implicava 



avanços nos engenhos banguês, o que acirrava a luta travada entre usineiros e 

fornecedores de cana. 

Nesse período, grandes e médias usinas se consolidaram, sobretudo 

na zona da mata sul de Pernambuco, nos municípios de Escada, Ipojuca e 

Sirinhaém. Os banguês ficaram circunscritos nas áreas de mais difícil acesso, 

próximos ao Agreste e ao Sertão. 

 

3- De 1910 a 1930: as crises e a intervenção do Estado 

 

Esse período se caracterizou pela sucessão de crises e pela tentativa 

de organização dos usineiros, que sempre recorriam ao Estado para garantir a 

sobrevivência de suas empresas. O período que vai de 1907-1911 foi marcado 

por uma grande crise que resultava da superprodução nacional e a 

conseqüente necessidade de acesso ao mercado exportador, que era 

fortemente disputado pelos outros estados produtores. Para baixar os custos 

da produção, a agroindústria açucareira pernambucana precisava se 

modernizar e se tornar mais eficiente, porém, esbarrava sempre no baixo nível 

tecnológico e na falta de assistência de crédito eficiente.  

Esse cenário gerou um encadeamento de crise econômica envolvendo 

os diversos grupos sociais. Os usineiros, em grande parte endividados, 

transferiam as conseqüências dessa crise para os fornecedores de cana, 

pagando um preço baixo pela tonelada e cobrando multa de 10% caso a cana 

fosse pobre em sacarose. Os fornecedores de cana, desesperados por não 

poderem manter o status dos antigos senhores de engenho e por verem a 

expansão das usinas em terras que eram suas, travam uma luta contra a 

discriminação sofrida e contra as multas sobre a qualidade da cana, inclusive, 

ameaçando de provocar uma explosão nas fábricas dos usineiros. 

Os mais sacrificados, por sua vez, eram trabalhadores rurais, que 

trabalhavam em terras alheias sem contratos escritos e pagavam ao 

proprietário 30% a 50% da cana que era produzida. Os fornecedores, não 

podendo vencer os usineiros, transferiam os prejuízos para os lavradores que 

sem ter como manter sua família, se proletarizaram. Mas, de acordo com 

Cláudio Roberto de Souza (2005), a proletarização dos trabalhadores rurais 

não ocorreu de forma pacífica, diante da ameaça de perderem seus sítios, 



muitos reagiram. Houve sabotagem nas propriedades, como a depredação de 

máquinas e a arrancagem dos trilhos ferroviários que cortavam os engenhos. 

Contudo, essas reações eram movimentos de resistência pequenos e pontuais, 

não congregava o conjunto de trabalhadores rurais. 

A situação de disputa entre usineiros e fornecedores de cana se 

acentuou a tal ponto que levou o governo federal, em 1933, a criar o IAA 

(Instituto do Açúcar e do Álcool)6 para controlar a produção de açúcar e 

regionalizar a agroindústria distribuindo cotas de produção. Também foram 

promulgadas leis7 que regulamentavam as relações entre os grupos sociais 

integrantes do processo.  

Além disso, o governo de Vargas estimulou a criação de sindicatos 

operários nas usinas, seguindo a política de regulação das relações 

trabalhistas promovidas pelo Estado. Porém, o reconhecimento dos sindicatos 

operários manteve o trabalhador rural apartado da legimitação de seus direitos 

por parte do Estado, evidenciando ainda mais as diferenças de status entre os 

operários e os trabalhadores rurais. Como mostraremos adiante, só, depois é 

que os trabalhadores rurais se organizaram e passaram a exigir o cumprimento 

dos seus direitos. 

Essa nova conjuntura foi marcada pelo fim do ciclo de expansão das 

usinas. A partir da década de 30, apenas cinco usinas foram criadas em 

Pernambuco. 

 

4- De 1930 a 1964: a agroindústria sob a intervenção estatal 

 

Esse período que vai da criação do IAA até o golpe militar de 1964, 

constituiu-se uma fase de expansão do sistema com a consolidação das 

políticas de intervenção estatal. Nessa configuração do mercado, o Estado 

                                                             
6
 O IAA criou uma política de distribuição de quotas de produção de açúcar por estados da 

federação e dentro do estado, por usina; criando quotas, ainda, a partir de 1936, para cada 
fornecedor de cana. (SOUZA, 2005). 
 
7
 Em 21 de dezembro de 1941 foi criado o Decreto-Lei 3.855, chamado de Estatuto da Lavoura 

Canavieira, responsável por regular as relações entre fornecedores de cana e usineiros, 
protegendo os primeiros da extinção, mas salvaguardando o desenvolvimento das usinas.  O 
Estatuto estabelecia que as usinas deviam moer pelo menos 50% de canas de fornecedores, 
fixando normas quanto ao fornecimento, pagamento e proteção aos fornecedores. Esses 
mesmos direitos eram estendidos aos lavradores e moradores que produziam cana, mas até 
então não eram juridicamente reconhecidos. (ANDRADE, 2001a). 



dirigiu a produção paulista para o mercado interno, enquanto destinou o açúcar 

pernambucano para o exterior. Esse período também foi marcado pela 

expulsão dos lavradores de terra, ocasionando no aumento da proletarização 

do trabalhador rural. 

O crescimento das usinas e a concentração fundiária repercutiram nas 

condições de vida do trabalhador do campo, criando no meio rural uma 

atmosfera de luta e embate. De forma que em meados da década de 50, os 

trabalhadores rurais há muitos anos esquecidos, se organizaram em Ligas 

Camponesas e em Sindicatos Rurais reivindicando não apenas o fim da 

expropriação como também a recuperação de direitos históricos que lhes 

vinham sendo negados. 

Uma das grandes conquistas desse período foi o Estatuto do 

Trabalhador Rural, Lei 4.214, de 02 de março de 1963, que reconhecia o 

trabalhador rural como categoria profissional, reivindicando os mesmos direitos 

consagrados na CLT para os trabalhadores do campo. 

Com o golpe de estado em 1964, as diretrizes desse Estatuto não 

foram postas em ação, devido ao rompimento da ordem constitucional pelos 

militares. Todavia, esta legislação reforçou a luta dos camponeses tornando-se 

numa forte bandeira para a categoria. 

 Esse período foi marcado por lutas, tanto por um espaço para a 

produção, quanto pelas lutas dos trabalhadores rurais8. 

 

5- De 1964 a 1984: capitalismo e modernização 

 

O período do regime militar favoreceu o crescimento da agricultura 

canavieira. Este crescimento foi acompanhado por um novo ciclo de 

concentração industrial e pelo aumento do número de destilarias. O governo 

autoritário optou abertamente por uma política de desenvolvimento capitalista e 

                                                             
8 Em seu livro escrito no exílio, Miguel Arraes

8
 conta que: “Os 15 anos do governo de Vargas 

caracterizaram-se pela falta de movimento nas regiões agrícolas, pela concessão de uma série 
de vantagens sociais aos assalariados das cidades e, sobretudo, pela hegemonia da burguesia 
industrial, apoiada pelo Estado.” (ARRAES, 2006, p.186,187). O período da década de 50 e 60 
marcado pela atuação das ligas camponesas como amplo instrumento de organização e luta 

dos trabalhadores, tendo Francisco Julião à frente desse movimento,  tornou o Nordeste 

objeto de debate nacional para toda sociedade. 
 



procurou estimular a modernização do parque açucareiro, sem maiores 

preocupações com as repercussões sociais e ecológicas do desenvolvimento 

industrial.  

O foco do governo estava na técnica de produção eficaz e no 

crescimento do álcool, que, segundo Andrade:  

A preocupação com o álcool resultou, ao mesmo tempo, da 
dificuldade de colocação do açúcar no mercado internacional onde 
havia uma concorrência muito forte, e da elevação do preço do 
petróleo, levando o país a procurar desenvolver uma produção 
enérgica alternativa. (ANDRADE, 2001a, p. 34) 

 

A preocupação com a melhoria do nível técnico da produção levou os 

grupos industriais a fazerem experimentos com o uso do vinhoto, rico em 

matéria orgânica, na adubação dos canaviais. Além disso, se procurou 

desenvolver uma política de utilização de sementes de variedades mais ricas e 

passou-se a usar a adubação, os herbicidas, fungicidas e etc. Essas inovações 

não encontravam qualquer resistência por parte dos usineiros, pois 

aumentavam a produtividade e além disso dispensavam grande quantidade de 

mão-de-obra.  

Em 1975, com o lançamento do PROALCOOL (Programa Nacional de 

Álcool), pelo governo federal, as usinas dispuseram de maiores recursos para 

ampliar as suas atividades industriais. O Governo federal passou a estimular os 

produtores nacionais com financiamentos generosos voltados para a 

implantação de destilarias anexas às usinas e de destilarias autônomas. 

Depois do PROALCOOL o álcool deixou de ser um simples subproduto 

da cana, a sua produção cresceu consideravelmente. Na agroindústria em 

Pernambuco o programa teve um impacto muito grande. Numerosas usinas 

instalaram suas destilarias anexas e outras destilarias autônomas vieram 

ocupar seu espaço nessa economia. Como resultado, houve uma expansão 

dos canaviais por áreas da Zona da Mata e do Agreste onde antes se fazia a 

pecuária extensiva e a cultura da lavoura.  

 

Importância atual da agroindústria do açúcar 

Devido à grande demanda internacional, motivada pela elevação do 

preço do petróleo e maior possibilidade de utilização do álcool como fonte de 

energia, nos últimos anos, o açúcar vem se tornando um produto de 



exportação expressivo. (ANDRADE, 2007). Além disso, as usinas vêm se 

modernizando não só para atender ao mercado externo, como também ao 

interno. Segundo nos mostra os dados do Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento- MAPA9, o aumento da capacidade de consumo da população, 

sobretudo, para o setor automobilístico. O uso crescente dos carros flex 

(bicombustíveis)  tornou-se o principal fator de crescimento da produção de 

etanol no Brasil. A estimativa é que até 2017, 74% dos carros vendidos no 

Brasil seja desse tipo. 

Por isso, a disputa entre as usinas está cada vez mais acirrada. Até os 

anos 80 do século passado, Pernambuco liderava a produção de açúcar no 

Nordeste, mas foi ultrapassado por Alagoas que se mantém como maior 

produtor do Nordeste. Segundo dados da Companhia Nacional de 

Abastecimento (CONAB)10, o Estado de São Paulo continua sendo o maior 

produtor com 52,8% (4.458,31 mil hectares), seguido por Minas Gerais com 

8,77% (740,15 mil hectares), Goiás com 7,97% (673,38 mil hectares), Paraná 

com 7,33% (619,36 mil hectares), Mato Grosso do Sul com 5,69% (480,86 mil 

hectares), Alagoas com 5,34% (450,75 mil hectares), e Pernambuco com 

3,84% (324,03 mil hectares). 

De acordo com Manuel Correia de Andrade (2007), o Governo vem 

estimulando uma política de concentração da produção sucroalcooleira visando 

maior competitividade do açúcar brasileiro no mercado internacional. Assim, as 

usinas que tem uma capacidade de produção superior, terão custos de 

produção bem mais baixos, gerando maior rentabilidade agrícola e industrial. 

 

2.2 A trajetória dos trabalhadores rurais na zona canavieira de 

Pernambuco 

Na pesquisa que realizamos na usina, percebemos que não obstante 

as mudanças em curso, ainda circulam discursos saudosos dos tempos 

passados, conforme nos mostra Severino, coordenador de mão-de-obra:  

                                                             
9
 Daqui em diante utilizaremos apenas a sigla MAPA. 

10
 Os dados podem ser encontrados no site da CONAB: 

http://www.conab.gov.br/OlalaCMS/uploads/arquivos/11_05_27_11_53_13_boletim_cana_portu
gues_-_maio_2011_1o_lev..pdf 

 

http://www.conab.gov.br/OlalaCMS/uploads/arquivos/11_05_27_11_53_13_boletim_cana_portugues_-_maio_2011_1o_lev..pdf
http://www.conab.gov.br/OlalaCMS/uploads/arquivos/11_05_27_11_53_13_boletim_cana_portugues_-_maio_2011_1o_lev..pdf


Severino: Os cortadores de cana de hoje não são os mesmos 
de dez anos atrás, eles são mais rebeldes, respondões. Antes 
era muito diferente. Há dez anos atrás os cabos e os fiscais 
trabalhavam armados no campo e os cortadores respeitavam 
mais eles, ninguém criava problemas. Hoje, tudo eles [os 
cortadores de cana] reclamam, questionam, respondem.  
 

Destacamos ainda o aviso afixado no corredor do escritório central da 

usina, o qual informa aos funcionários sobre a proibição do uso de armas. 



 

 

 

 

 

Ao lado desse aviso, uma Comunicação Interna, que explicava os 

motivos desse informativo. Assim estava escrito no documento: 

 

 Comunicação interna: o aviso de proibição de armas tem 
como objetivo ratificar, de forma expressa, uma norma 
administrativa já existente na empresa, a qual proíbe a todos 
os empregados indistintamente o uso de arma de fogo ou de 
qualquer outra espécie nas dependências da empresa. 
 

Se continuássemos nessa mesma direção tenderíamos a afirmar que 

esse aviso é resultado de uma decisão isolada da alta administração da usina 

visando proporcionar um “ambiente harmonioso” de trabalho. E neste sentido, 

tomaríamos de assalto e lançaríamos às sombras do esquecimento as lutas de 

milhares de trabalhadores rurais que com muito sacrifício se empenharam na 

busca por melhores condições de trabalho.  

Assim, nos adverte Manuel Correia de Andrade (1989) que, muitos 

historiadores brasileiros, têm glorificado os heróis das classes dominantes, 

forjando seus mártires, enquanto as classes dominadas são esquecidas ou 

vilipendiadas. Portanto, consideramos que o estudo dos movimentos sociais 

agrários é um ponto crucial para aqueles que se propõem a pesquisar as 

relações de trabalho no campo. Sobretudo, porque ele lança luz para a 

compressão do comportamento político do trabalhador rural e sua força social. 

Ancorados nessa perspectiva, faremos um pequeno resgate histórico das 

principais lutas dos trabalhadores rurais em Pernambuco. 

 

Foto 01 – aviso afixado no mural da usina 

Fonte: pesquisa da autora 



2.2.1 O trabalhador rural e o processo de modernização da 

agroindústria canavieira 

A formação do campesinato11 no Brasil se deu, efetivamente, após a 

abolição da escravatura. Os escravos da lavoura da cana sem ter para onde ir, 

juntaram-se aos brancos pobres que já viviam nas terras marginais dos 

engenhos e fazendas, cultivando produtos alimentares. De acordo com a 

pesquisa realizada por Christine Rufino Dabat (2007), “Após a escravidão, a 

mão-de-obra rural empregada nos canaviais foi maciçamente submetida à 

condição de morador de engenho.” (DABAT, 2007, p. 17). Morador de engenho 

é a condição na qual o trabalhador reside no engenho ou fazenda e tem direito 

a um sítio ou roçado para montar a cultura de subsistência, ou chamada, 

lavoura branca (milho, mandioca, feijão); e, no período da seca, após a 

colheita, eles entregavam as terras cultivadas ao proprietário para que o gado 

se alimentasse dos restos das plantações. (ANDRADE, 1989).  

Christine Rufino Dabat (2007) define o tempo da morada como  

 

um momento de proletarização da mão-de-obra, até então engajada 
num regime de trabalho que, sucedendo à escravidão, não pertencia 
ao âmbito das relações capitalistas de produção. (DABAT, 2007, p. 
23).  

 

Assim, o regime de trabalho que passou a predominar na zona 

canavieira foi o trabalho “livre”, melhor dizendo, o trabalhador rural nem era 

assalariado rural, tampouco tinha a autonomia da terra, ele era um “morador de 

engenho”. 

Nesse tempo existiam duas categorias de trabalhadores “livres”: o 

morador condicioneiro e o foreiro. De acordo com Fernando Antônio Azevêdo 

(1982), o morador condicioneiro recebia um pequeno sítio onde trabalhava com 

a família, produzindo alimentos, mas com “a condição” de dar dois ou três dias 

de serviço por semana à propriedade, mediante o pagamento de uma modesta 

remuneração (abaixo da tabela vigente para os assalariados rurais efetivos ou 

safristas). O foreiro era um pequeno rendeiro que arrendava um lote, 

geralmente nas áreas mais distantes dos engenhos ou fazendas, pagando em 
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 Entende-se por campesinato: “grupos de pessoas pobres que se estabeleciam em terras não 
juridicamente apropriadas, ou em terras apropriadas, mas com o consentimento do proprietário, 
para desenvolver culturas alimentícias para o próprio sustento.” (ANDRADE,1989, p. 15) 



dinheiro (foro) pela renda da terra. Tinha a obrigação, tanto quanto o morador 

condicioneiro, de conceder alguns dias de trabalho à propriedade, mas com o 

privilégio de poder substituir a prestação de serviço por uma terceira pessoa, 

era o cambão. 

Além disso, no período de safra, os engenhos utilizavam também dois 

outros tipos de trabalhos temporários12: os trabalhadores de fora (antigos 

camponeses expropriados) e os corumbas ou caatingueiros (pequenos 

produtores do Agreste e do Sertão que se deslocavam no período de safra 

para cortar cana). 

Neste período, o cenário do Nordeste brasileiro, sobretudo, nos 

canaviais, era sinônimo de miséria e atraso social, assim nos descreve 

Fernando Antônio Azevêdo (1982): 

 

 As relações de trabalho não eram regulamentadas pelo Estado, nem 
amparadas por nenhum tipo de legislação, estando tanto o 
trabalhador rural quanto o campesinato à margem dos direitos 
sindicais ou de associação e sem acesso aos benefícios da 
previdência social. Assim, os contratos de trabalhos, bem como de 
arrendamento ou parceria, eram negociados diretamente com o 
grande proprietário da terra e rompidos arbitrariamente, quando este 
último o quisesse. (AZEVÊDO, 1982, p. 38-39) 

 

É importante ressaltar que embora as relações de trabalho tenham sido 

regulamentadas no governo Vargas13 (1930), contudo, na Constituição de 

1937, os trabalhadores rurais ficaram excluídos desse regime de proteção. 

Quando em 1943 foi aprovado o regulamento da justiça do trabalho (CLT)14, 

mesmo assim, muitos desses instrumentos legais não contemplavam os 

trabalhadores rurais, ou quando o fazia era parcialmente.  

Mesmo com a Legislação complementar da CLT de 1944, a qual previa 

a aplicação das leis sociais ao trabalhador rural, na prática as usinas 

                                                             
12 Atualmente chamados de safristas, esses trabalhadores participam apenas do período de 

safra (corte de cana), todavia, são assalariados e dispõem dos mesmos direitos que os 
efetivos. Os que residem em cidades próximas à usina, retornam às suas casas ao final do dia; 
aqueles que residem em outro estado ou em locais mais distantes ficam em alojamentos da 
usina. Estes últimos foram os participantes da nossa pesquisa. 
13 Em 1930, logo depois de assumir a presidência, o governo de Getúlio Vargas criou o 
Ministério do Trabalho, da Indústria e do Comércio e assinou os primeiros decretos relativos às 
condições de trabalho. Fixou a duração do trabalho em oito horas diárias no comércio e na 
indústria, instituiu o salário mínimo, as convenções coletivas de trabalho, fundou o Instituto 
Nacional de Previdência Social (INPS). 

 
14

 Consolidação das Leis Trabalhistas. Utilizaremos apenas a sigla (CLT) no decorrer do texto. 



continuavam beneficiando apenas o setor industrial. Para o campo, a lei 

continuava letra morta. Segundo Manuel Correia de Andrade (2007), a relação 

de dependência e dominação iniciada no período da colonização continuava a 

existir, porém, agora, com novos contornos.  

Após a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), houve uma valorização 

do açúcar no mercado internacional, estimulando os donos de engenhos a 

modernizar sua produção e a expandir suas lavouras de cana. Com isso, 

aumentava, também, a absorção da massa trabalhadora na economia de 

mercado. Era o capital que começava a se enraizar também na agricultura e a 

expropriar o produtor direto, separando-o da terra. Era o início da 

proletarização da mão-de-obra vinculada ao setor sucroalcooleiro e sua 

subordinação formal ao capital. 

Essa dinamização econômica, de certo, aumentava a circulação de 

capital, com a implantação de novas rodovias, expansão de crédito agrícola, 

comercialização de insumos agrícolas, expansão do mercado de vendedores 

de combustível, máquinas e produtos químicos. E, sem dúvida, fortalecia cada 

vez mais os grupos dominantes15. Mas, e o trabalhador rural nesse cenário de 

mudanças? 

Concomitantemente a todo esse processo de modernização da 

agroindústria, ocorria o processo de expulsão em massa do “morador” e a 

expropriação dos lotes arrendados aos foreiros, e aos poucos, essas terras 

foram se transformando em grandes lavouras de cana. Segundo pesquisa 

realizada por Fernando Antônio Azevêdo (1982), no período de 1950 a 1970 

houve uma diminuição significativa (na ordem de 18,5%) da população rural 

“moradores” de engenho, a qual começou a deslocar para as pequenas 

cidades e vilas próximas dos engenhos e usinas. Nesse mesmo período, as 

usinas tiveram um aumento de 62,7% na tonelada de cana e 45% de expansão 

da lavoura. 

Segundo Lygia Sigaud (1979), esse processo de expropriação não foi 

nada pacífico. A autora relata que os trabalhadores rurais sofreram muitas 

pressões diretas e violentas dos proprietários dos engenhos e usinas, os quais 

                                                             
15 Incluía a burguesia agroindustrial açucareira e as oligarquias mais tradicionais - os “coronéis” 

do Sertão e do Agreste. (AZEVÊDO, 1982). Essas oligarquias se auto-intitulavam “nobreza da 
terra” e era formada por famílias de usineiros. (ANDRADE, 2001) 



davam ordem aos seus “capangas” de destruírem as lavouras brancas 

(mandioca, milho, arroz, feijão) dos “moradores”.  

De acordo com Dabat: 

 

Foi esse quadro jurídico e ideológico que serviu de base à expressão 
de boa parte das reinvidicações dos trabalhadores rurais nos 
decênios seguintes. No final dos anos 1950, a ascensão do 
movimento social rural tornou mais urgente a “atualização” da 
legislação trabalhista no sentido de contemplar explicitamente os 
trabalhadores rurais. (DABAT, 2007, p.98). 

 

2.2.2 Os movimentos dos trabalhadores rurais em Pernambuco 

Ligas Camponesas 

Criadas em 1945, ainda com outra denominação, as Ligas 

Camponesas nasceram sob a influência e controle do Partido Comunista 

Brasileiro (PCB). Com roupagem de associação civil, conseguiu mobilizar os 

trabalhadores rurais, organizando a categoria na maioria dos estados do 

Nordeste, objetivando ampliar o debate sobre a questão agrária, naquele 

período.  

Contudo, com a cassação do PCB – em 1947 – e a subsequente 

repressão aos seus militantes, surgiu avassaladores efeitos nas associações 

rurais, ocasionadas, em parte, pela dependência ao partido comunista – na 

falta de uma estrutura organizacional bem definida, e, ainda, em razão da 

ausência de um líder camponês de expressão nacional ou, ao menos, regional. 

Nos anos que se seguiram foram poucas as associações que conseguiram 

sobreviver. (AZEVÊDO, 1982).  

Com a negativa do governo e a pressão dos grandes proprietários de 

terras, as tentativas das associações civis se transformarem em sindicatos 

fracassaram, em que pese a previsão legal da sindicalização rural na 

Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT e a compatibilidade da forma jurídica 

pleiteada com a Constituição federal de 1946. 

Nos anos 1950, alguns comunistas ou ex-militantes tentaram recriar as 

Ligas com outros nomes. O que veio a se dar somente em 1955, quando os 

foreiros do Engenho Galiléia, em Vitória de Santo Antão/PE, formaram a 

Sociedade Agrícola de Plantadores e Pecuaristas (SAPPP) com o fim de 



oferecer ajuda assistencial (médica, jurídica, educacional) mútua. (ABREU E 

LIMA, 2005). 

Segundo Maria do Socorro de Abreu e Lima (2005), os galileus, como 

ficaram conhecidos, visando obter apoio à causa, convidaram o proprietário do 

engenho, Oscar Beltrão, para ocupar o cargo de presidente honorífico da 

SAPPP, tendo este, a princípio, aceito o convite. Porém, alertado por outros 

proprietários de terra do perigo comunista de tal iniciativa, recusou o cargo e, 

ainda, ordenou a dissolução da sociedade, ameaçando os associados com 

despejo do engenho e aumento do foro anual. (Azevêdo, 1982). Em 

decorrência desse imbróglio, tem início uma luta de resistência. 

Na ocasião, os trabalhadores rurais da Galiléia buscaram e obtiveram 

apoio jurídico e político na figura de Francisco Julião, advogado e deputado 

estadual pelo Partido Comunista Brasileiro. Segundo Elide Rugai Bastos: 

“Julião que já defendera inúmeras causas de camponeses, mas causas 

isoladas. Percebe nesta, por tratar-se de grupo organizado, um grande 

potencial de desenvolvimento. (BASTOS, 1984, p. 20). 

De acordo com Fernando Antônio Azevêdo (1982), o primeiro projeto 

de autoria de Francisco Julião solicitado à Assembléia Legislativa de 

Pernambuco, foi referente à desapropriação do Engenho Galiléia. 

 

A desapropriação, discutida e aprovada em 1959, foi antecedida por 
concentração de camponeses na cidade de Recife, reunindo 
centenas de agricultores diante da Assembléia Legislativa e do 
Palácio do Governo, pressionando os deputados a votarem de forma 
favorável ao projeto e o governador a sancioná-lo, transformando-o 
em lei. (AZEVÊDO, 1982, p. 71). 

 
 

A vitória no plano jurídico e político representava também a vitória do 

campesinato no plano simbólico. Através desse ato, as Ligas Camponesas 

começaram a se fortalecer; brotava nos camponeses a consciência de sua 

importância como categoria social, o que motivou o fortalecimento de outros 

movimentos sociais no campo. À medida que o movimento crescia16, as Ligas 

passaram a preocupar-se, não somente com as condições de trabalho no 

                                                             
16 As Ligas Camponesas, com o apoio de Francisco Julião e aliados como o jornalista Antônio 

Callado, transformou as lutas dos trabalhadores rurais em tema nacional, dando grande 

visibilidade ao campesinato no Nordeste brasileiro. 



campo, mas também com a questão do acesso à terra. Assim, assumiram um 

proeminente papel mediando as tensões entre o Estado e os camponeses, 

contestando a dominação pública e econômica a que estavam submetidas às 

massas rurais. (TOLEDO, 1982). 

Entretanto, após a expressiva visibilidade das Ligas Camponesas, 

vários setores se levantaram para combater o movimento e assim assegurar a 

hegemonia dos latifundiários sobre os camponeses. Ao passo em que as 

agressões sofridas se tornavam impunes, as Ligas Camponesas iniciaram uma 

escalada de radicalização política e ideológica que a fez isolar-se ainda mais, 

gerando uma dissidência no movimento, e posteriormente o seu 

enfraquecimento17. Em 1962, João Goulart estimulou a sindicalização rural18, 

com a finalidade de controlar a mobilização agrária e enfraquecer as Ligas. 

(BASTOS, 1984). 

De certo, as Ligas trouxeram grande contribuição na medida em que 

lançaram luz sobre a situação a qual estava submetido o campesinato, bem 

como o problema da posse da terra no Brasil. 

 

Sindicalização Rural 

Até o início dos anos sessenta, o sindicalismo rural no Brasil era 

praticamente inexistente. Essa organização encontrou muitas dificuldades entre 

elas: a legislação trabalhista excluía os trabalhadores do campo; eram poucas 

as Juntas de Conciliação e Julgamento em cidades do interior; e mais, o 

Código Civil não permitia a formação de sindicatos rurais. (ABREU E LIMA, 

2005).  

Apesar disso, abriu-se uma lacuna dentro desse cenário opressor. 

Segundo Cláudio Roberto de Souza (2005), com a modernização da empresa 

agrícola e a implantação das relações de trabalho assalariados, os Sindicatos 
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 Na análise de Maria do Socorro Abreu e Lima (2005) no início dos anos 1960 as Ligas, 

incorporando a experiência da revolução cubana e das guerrilhas, procuraram criar uma 

organização camponesa que priorizasse a luta pela reforma agrária, mesmo que isto 

representasse um movimento armado. Para eles a reforma agrária radical era um princípio 

estratégico da luta camponesa. 

18
 Enquanto o sindicato valorizava o trabalho, englobando o conjunto da categoria; as Ligas 

estavam mais voltadas para a propriedade, defendendo os interesses daqueles que 

trabalhavam na terra como autônomos. (ABREU E LIMA, 2005) 



dos Trabalhadores Rurais tornou-se um mal necessário. Para o Estado, essa 

organização era um canal institucional de negociação no campo e que, sob a 

tutela do Estado e o apoio da Igreja Católica, contribuiria para atenuar os 

conflitos ao invés de radicalizá-los. 

Nesse processo, a Igreja Católica buscava conscientizar a massa rural, 

levando os trabalhadores a uma ação que, embora questionasse o nível de sua 

exploração, agisse de forma moderada, sem radicalizar. (ABREU E LIMA, 

2005). 

Uma das atuações dos católicos em ação sindical foi a criação do 

Serviço de Orientação Rural em Pernambuco (SORPE)19, criado em 1961, que 

tinha por objetivo a organização dos trabalhadores rurais em torno de 

cooperativas e sindicatos, buscando diminuir a influência do PCB e das Ligas 

no campo. 

De acordo com Cláudio Roberto de Souza (2005): 

 

 Em 1964, os grupos ligados aos comunistas e às ligas isolaram o 
SORPE na direção da CONTAG, situação que veio a ser mudada 
com as intervenções que ocorreram a partir de abril, com o novo 
governo. (...) após o golpe, o SORPE atuou sozinho na organização 
de trabalhadores, já que a repressão dirigiu-se contra as ligas e os 
comunistas” (SOUZA, 2005, p.62).  

 
As lideranças que assumiram a Federação dos Trabalhadores na 

Agricultura do Estado de Pernambuco (FETAPE) em 1966 iniciaram um 

progressivo afastamento da ação da Federação sob a tutela da igreja, 

culminando na sua desvinculação em maio de 1966 e na desativação definitiva 

de 1972. 

É importante destacarmos que o movimento sindical rural foi reforçado 

a partir de 1975 pela criação do PROALCOOL que expandiu o cultivo da cana-

de-açúcar na Zona da Mata de Pernambuco, aumentando o contingente de 

trabalhadores no corte de cana e as relações de trabalho assalariado. (SOUZA, 

2005). 
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 O SORPE teve uma preocupação especial com a formação dos trabalhadores rurais, 

oferecendo cursos de capacitação e treinamento de lideranças. E, mesmo depois de ser 

desativado, seu trabalho esteve presente como legado, na direção da FETAPE. (SOUZA, 

2005) 



Sem dúvida, a retomada do movimento sindical em um nível de 

articulação política contribuiu para fortalecer a categoria do campo, mobilizando 

os trabalhadores rurais e deflagrando movimentos grevistas por toda a zona 

canavieira. Esse cenário resultou em mudanças na política e na economia 

açucareira de Pernambuco, assinalando uma transição do regime militar para a 

constituição do governo civil. (SOUZA, 2005). 

 
Greves nos engenhos 

Mesmo encontrando terreno fértil desde o primeiro governo de Miguel 

Arraes, em 1963, a luta dos trabalhadores rurais sofreu grande revés com o 

golpe militar de 1964. A perseguição política e a violenta repressão dessa 

época desestabilizaram as organizações campesinas. Com posterior e gradual 

“abertura” do regime, muitos movimentos sociais voltaram a se fortalecer. 

Nesse contexto, a greve nos engenhos, ocorrida em outubro de 1979, foi a 

primeira mobilização expressiva dos trabalhadores rurais da Zona da Mata de 

Pernambuco.  

Segundo Lygia Sigaud (1980): “Não é de se estranhar que a primeira 

grande demonstração de força do campesinato ocorrida no país após quinze 

anos de autoritarismo tenha se passado na Zona da Mata de Pernambuco.” 

(SIGAUD, 1980, p.12). Como já vimos antes, as Ligas Camponesas e os 

sindicatos também tiveram uma expressiva influência nessa região. 

Paralelamente, outras categorias operárias e médias (bancários, 

metalúrgicos, professores, entre outros) também realizaram mobilização 

grevista e conquistavam direitos, fato que fez crescer nos trabalhadores rurais 

de Pernambuco o desejo de união e luta por melhorias nas condições de 

trabalho. Além disso, a volta de Arraes20 do exílio, em 1979, despertou um 

sentimento de esperança e confiança nos trabalhadores rurais.  

Registre-se que desde o final de 1978, com o fortalecimento dos 

sindicatos rurais, já era possível observar os preparativos para o surgimento de 
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  “Arraes vem aí” diziam os trabalhadores da Zona da Mata de Pernambuco na expectativa da 

volta de Arraes do exílio. Para eles, Arraes era a pessoa que havia lhes concedido o benefício 

da lei, antes nunca alcançado. Por isso encontramos em algumas pesquisas como a de Sigaud 

(1980) e de Dabat (2007) trabalhadores que ao serem entrevistados dividem sua história no 

campo em dois tempos: o antes e o depois de Arraes. Tal foi a sua importância para essa 

categoria, que “O tempo de Arraes” foi título, inclusive, de uma obra famosa de Antônio Callado 

(1980). 



um movimento reivindicatório a fim de buscar melhores condições de vida para 

os trabalhadores da cana de açúcar. A mobilização começa a ganhar força no 

período que se segue ao III Congresso Nacional de Trabalhadores Rurais, em 

maio de 1979, em Brasília-DF, onde foram discutidos os principais problemas 

da categoria. 

Segundo a pesquisadora Lygia Sigaud (1980) a idéia inicial dos líderes 

sindicais era realizar um dissídio coletivo objetivando a aprovação de uma 

pauta de reivindicações do trabalho rural. Contudo, após acalorados encontros 

chegou-se a conclusão de que a greve seria mais eficaz, pois, uma vez que o 

dissídio fosse julgado no Tribunal, não haveria possibilidade de barganha e o 

sindicato correria o risco de ser desmoralizado, caso as suas principais 

reivindicações não fossem acatadas. Por sua vez, com a implementação do 

movimento grevista as possibilidades de transação seriam maiores. Ademais, a 

greve promoveria um estado permanente de mobilização da categoria. Assim, 

em agosto de 1979, foi deflagrada a greve legal. 

A Lei nº 4.330, que regulou o direito à greve, já em vigor nesse período, 

foi um importante aliado para esses trabalhadores. Entre outros pontos, essa 

norma proibia a prisão de grevistas e concedia o direito ao aliciamento pacífico 

de companheiros para engrossar o movimento. Com muita habilidade, líderes 

sindicais se serviram da lei onde mais lhes interessava, protegendo os 

trabalhadores rurais e as lideranças da repressão dos patrões e das forças 

policiais. 

Nesse contexto, a figura do delegado de engenho (espécie de 

delegado sindical) era peça-chave para a mobilização dos trabalhadores rurais, 

diante da dificuldade de comunicação entre os engenhos, muitos deles em 

locais distantes. Então, em cada engenho havia um delegado, eleito pelos seus 

pares, responsável pela ligação entre sindicato e trabalhadores rurais. 

De acordo com a pesquisa realizada por Lygia Sigaud (1980) naquele 

período, calcula-se que existiam cerca de duzentos e quarenta mil 

trabalhadores vinculados à produção de cana-de-açúcar em toda a Zona da 

Mata, dos quais cerca de setenta mil aderiram à greve. Esse número torna-se 

bastante expressivo se pensarmos na dificuldade de comunicação dos 

sindicatos com os associados, obtida a muito custo, à revelia dos grandes 

meios de comunicação. Some-se ao fato de boa parte dos interessados ser 



analfabeta e encontrar-se espalhada nos interiores dos engenhos, dificultando 

ainda mais o acesso a eles.  

O meio mais eficaz para a mobilização da categoria foram os panfletos 

distribuídos nos engenhos, feiras e nas casas. As rádios locais eram quase 

inacessíveis, uma vez que a maioria delas pertencia aos donos de usinas, os 

quais impediam a veiculação de notícias que favorecessem a mobilização dos 

trabalhadores. 

Ainda segundo Lygia Sigaud (1980), uma preocupação dos líderes 

sindicais era com relação à adesão dos trabalhadores rurais clandestinos21. 

Nesse tempo, a mão-de-obra utilizada nos engenhos das usinas estava 

segmentada em fichados - aqueles que tinham uma relação contratual de 

trabalho, portanto, efetivamente associados ao Sindicato- e clandestinos- os 

que residiam fora dos engenhos e não tinham vínculo formal de trabalho.  

Era sabido que a greve só seria expressiva se houvesse uma 

participação em massa. Apenas a mobilização dos trabalhadores fichados não 

seria suficiente para interromper a produção nas usinas.  Embora não tivessem 

direito a voto, os clandestinos se uniram aos fichados, cientes de que a vitória 

porventura obtida também lhes atingiria. Assim, foi iniciada uma onda de 

piquetes nos engenhos, fiscalizando a saída dos caminhões.  

A greve teve início em outubro de 1979, coincidindo com o início da 

moagem22, por se tratar de um “período privilegiado para os trabalhadores 
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 Na nossa pesquisa constatamos que atualmente não existem mais clandestinos nas usinas, 
todos os trabalhadores rurais são fichados. Porém, existem os trabalhadores efetivos, ou seja, 
que tem um regime de contrato por prazo indeterminado e os trabalhadores safristas, que 
trabalham apenas no período de safra- regime de contrato por prazo determinado. Ambos 
compartilham dos mesmos direitos, exceto no que diz respeito ao seguro-desemprego. Neste 
ponto, percebemos muitas queixas por parte dos safristas, que quando terminam o seu 
contrato, muitas vezes ficam desempregados, alguns recebendo auxílio do Programa Chapéu 
de Palha e outros vivendo apenas do roçado, de qualquer forma, há uma redução da renda 
familiar. A luta dos trabalhadores rurais para conquistar mais esse benefício tem sido intensa, 
como resultado disso, já foi aprovado um Projeto de Lei 2.990, chamado de Lei do Safrista, de 
autoria da Deputada Federal Ana Arraes, que garante o seguro-desemprego para os 
trabalhadores rurais no período da entressafra. Disponível no site:  
http://www.psbpe.org.br/site/por_dentro/noticia_princ.php?id=139 
 

22 Tal é a verdade dessa afirmação que me fez lembrar o tempo em que eu trabalhava na usina 

e a tensão que existia nesse período de início da safra. Quando o apito da indústria em longo 
zunido informava que a safra havia começado, todos corriam para perto da indústria. Os 
usineiros, os engenheiros, os encarregados iam lá, ver de perto a chegada do primeiro 
caminhão de cana carregado de cana e o barulho das moendas que esmagavam as primeiras 
canas. Lá eles se benziam, faziam suas preces, muitos até se emocionavam e diziam: “tem 

http://www.psbpe.org.br/site/por_dentro/noticia_princ.php?id=139


exercerem seu poder de barganha, na medida em que esse é o momento em 

que o capital realiza a produção no mercado.” (SIGAUD, 1980, p. 20) e durou 

uma semana.  Nesse intervalo, ocorriam as negociações entre empregadores e 

sindicato.  

No final, os trabalhadores conseguiram obter um resultado favorável. A 

maioria das trinta e duas cláusulas que compunham o documento inicial foi 

aprovada, algumas delas, inclusive, envolviam dispositivos da Consolidação 

das Leis do Trabalho (CLT) que não estavam sendo cumpridas pelos 

empregadores (por exemplo: adicional de insalubridade, parcelamento do 13º, 

pagamento de horas-extras). Entre as conquistas mais importantes: 52% de 

aumento salarial, cessão de uma área de dois hectares de terra para cultivo de 

lavouras de subsistência e uma Tabela23 que estabelece equivalências entre os 

diferentes serviços da produção da cana e as formas de remuneração. 

 

2.3 O papel do Estado: a Legislação Trabalhista e a Saúde e Segurança 

do Trabalhador  

Segundo Mary Jane Spink (2010), quando as pessoas, através de 

movimentos sociais clamam por medidas; o governo responde com legislação. 

Em 1963 foi aprovado o Estatuto do Trabalhador Rural, que reconhecia 

o trabalhador rural como categoria profissional e reivindicavam para eles os 

mesmos direitos consagrados na CLT. Após a sua promulgação, o Estatuto 

tornou-se objeto de luta política.  

Sem dúvida, o episódio que mais marcou a luta dos trabalhadores 

canavieiros da zona da Mata de Pernambuco foi o acordo coletivo. Este 

representou a tomada de posição inédita do Estado na mediação entre 

                                                                                                                                                                                   
coisa mais bonita do que ver essa usina trabalhando?”. Havia um silêncio de tensão e ao 
mesmo tempo de reverência aquele momento, como se o trabalho de seis meses estivesse nas 
mãos daquelas máquinas. Alguns diziam: “tá tudo dando certo, graças a Deus”. Os olhares 
estavam todos voltados para a moenda, verificando o seu funcionamento e garantindo o 
sucesso da safra. Depois conversavam entre eles, se confraternizavam, e, em seguida, cada 
um voltava para o seu local de trabalho. Durante as primeiras semanas a visita dos 
engenheiros na indústria era intensa, todos queriam acompanhar e verificar o funcionamento 
das máquinas para evitar falhas.  
 

23
 A Tabela de tarefa foi uma conquista notadamente relevante para essa classe uma vez que 

definia o valor e a quantidade da braça antes do trabalho ser executado. Assim, evitava as 
arbitrariedades do empregador, que, sentia-se livre para pagar o valor que bem entendesse 
aos seus empregados do campo. Ainda hoje a Tabela é atualizada regularmente. (ANEXO III) 



camponeses e latifundiários, promovido pela figura política de Miguel Arraes 

que assumia o seu primeiro mandato. 

O Acordo Coletivo garantiu direitos ao trabalhador rural, sobretudo, o 

salário mínimo. Assim, descreve Arraes:  

 

A lei que estendia a garantia do salário mínimo aos assalariados das 
zonas agrícolas aumentou consideravelmente a remuneração dos 
trabalhadores, até então submetidos a condições de vida 
extremamente miseráveis. (ARRAES, 2006, p.227). 

 
Somente na primeira metade da década de 1960 foi elaborada uma 

legislação específica para os trabalhadores do campo. Em 1º de maio de 1962, 

a pedido de vários setores, inclusive da Igreja Católica, o Ministério do 

Trabalho e Previdência Social, outorgou “as primeiras cartas sindicais”, e 

finalmente, institucionalizou a sindicalização rural.  

A partir de então, cresceu rapidamente o número de sindicatos, 
sendo que, entre 1962 até meados de 1963, já existiam 800 
entidades sindicais e cerca de 500.000 camponeses 
organizados nas Ligas em 10 Estados. Às vésperas do golpe 
militar de 1964, o número de sindicatos chegava a 1.200 e 42 
Federações. (THOMAZ JÚNIOR, 2008, sem paginação) 

 
Mas com o golpe de 1964, os movimentos sociais se enfraqueceram. 

No Nordeste, e em Pernambuco em particular, a repressão atingiu fortemente o 

campo, sobretudo, as Ligas Camponesas e os sindicatos rurais. Algumas 

lideranças importantes foram presas, os trabalhadores foram intimidados e os 

sindicatos, embora poupados como instituição, ficaram sob um rígido controle 

estatal. (KOURY, 2009). Porém, quando houve uma “abertura” do regime, os 

movimentos sociais voltavam a encorajar as lutas do trabalhador rural. 

Então, em 8 de junho de 1978, foi editada a Portaria n.3214 do 

Ministério do Trabalho, a qual aprovou as normas regulamentadoras (NRs) 

relativas à Segurança e Medicina do Trabalho, constando, atualmente, trinta e 

três. Sendo as mais relevantes para esta pesquisa: a NR-5 (comissão interna 

de prevenção de acidente), a NR-6 (equipamentos de proteção individual), NR-

9 (programas de prevenção de riscos ambientais), NR-17 (ergonomia), NR-26 

(sinalização de segurança), e, especialmente, a NR-31 (segurança e saúde no 

trabalho na agricultura).  



Essas normas passaram a ser de observância obrigatória nas 

empresas, e a fiscalização exercida “por analistas fiscais do trabalho que, 

diante de qualquer descumprimento, devem lavrar auto de infração com a 

aplicação de multa administrativa correspondente.” (BASILE, 2010, p. 152). 

Por isso, de acordo com o capítulo V da CLT, cabe às empresas: 

I- cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do 

trabalho; 

II- instruir os empregados, através de ordens de serviço, quanto às 

precauções a tomar no sentido de evitar acidentes do trabalho 

ou doenças ocupacionais; 

III- adotar as medidas que lhes sejam determinadas pelo órgão 

regional competente. 

E mais, toda empresa ficará obrigada a fornecer aos empregados, 

gratuitamente, equipamentos de proteção individual (EPI) adequados ao risco e 

em perfeito estado de conservação e funcionamento, sempre que as medidas 

de ordem geral não ofereçam completa proteção contra os riscos de acidentes 

e danos à saúde dos trabalhadores (CLT, art. 166). 

É importante salientar que constitui ato faltoso do empregado a recusa 

injustificada ao uso dos equipamentos de proteção individual fornecidos pela 

empresa (art. 158, parágrafo único, II, da CLT). 

Somente em 1988, por força do art7º da Constituição Federal24, os 

trabalhadores urbanos e rurais foram equiparados em direitos e obrigações. A 

lei garantia a todos os trabalhadores um ambiente de trabalho seguro e 

saudável, através da redução dos riscos e por meio de normas de saúde, 

higiene e segurança (Art. 7º, XXII, da CF). De acordo com a Constituição 

Federal: “acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho à 

serviço da empresa” (CF, Lei n. 8.213/19, art. 19). Equipara-se também ao 

acidente do trabalho, o acidente sofrido pelo empregado ainda que fora do local 

e horário de trabalho, como por exemplo, no percurso da residência para o 

local de trabalho. 
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 Consitutição Federal. Título II. Cap. II Art 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, 
além de outros que visem à melhoria de sua condição social.  



  

 

 

 

CAPÍTULO 3 

 

Aportes teóricos e metodológicos 

 
“Três moleque fedorento 

morcegando um caminhão, 
chapéu de couro e gibão, 
bodega com surtimento, 

poeira no pé de vento, 
tabulêro de cocada, 

banguela dando risada 
das prosa do cantador, 

buchuda sentindo dor 
com o filho quase parido, 
isso é cagado e cuspido 

paisagem de interior” 
(Jessier Quirino- Paisagem de interior) 

 

 

Como nos mostra os versos do poeta paraibano Jessier Quirino, nós - 

psicólogos sociais - não somos os únicos a mostrar interesse em narrar o 

cotidiano. Assim afirma Peter Spink (2008):  

 

Há fotógrafos, pessoas editando vídeo, documentários, músicos e 
poetas, cada um buscando trabalhar com fragmentos diários, além de 
todas as pessoas que, nas conversas sobre o dia a dia, mantém viva 
a arte de contar histórias. (P. SPINK, 2008, p. 74).  
 

Parece que em todos eles há uma curiosidade especial que os deixam 

atraídos pelo cotidiano. Esses atos corriqueiros que tantas vezes passam 

despercebidos por nós. Porém, para alguns autores, como Vera Menegon 

(2006) e Mary Jane Spink (2004) as conversas no cotidiano são consideradas 

modalidades privilegiadas para o estudo da produção de sentidos e um campo 

rico para a prática de pesquisa em Psicologia Social. 

A presente pesquisa cujo principal interesse é a linguagem dos riscos 

no cotidiano do cortador de cana, se apóia em idéias construcionistas as quais 

enfatizam a linguagem e o discurso na vida social, compartilhando da posição 



teórico-metodológica das práticas discursivas, em que a linguagem é entendida 

como prática social produtora de sentidos. 

Portanto, neste capítulo iremos discutir a importância da linguagem 

para a Psicologia Social, na perspectiva do Construcionismo Social e, na 

seqüência, discutiremos os principais pressupostos das práticas discursivas 

que fundamentarão a nossa análise e discussão. 

 

3.1 Construcionismo Social e Psicologia Discursiva 

O construcionismo é considerado para muitos autores, entre eles 

Tomás Ibañez (1994; 2003) e Lupicínio Iñiguez (2002; 2003) um Movimento 

que se configurou num momento em que fervilhavam estudos sobre a 

linguagem, o qual trouxe importantes contribuições ao questionar a tradição 

que considerava a linguagem como possível de representar a "realidade". A 

perspectiva construcionista, assumiu uma posição contrária às posturas 

representacionistas, sugerindo uma reflexão crítica acerca da produção do 

conhecimento, concebendo a linguagem como uma forma de ação no mundo e 

não como espelho do mundo.  

Segundo Tomás Ibañez (1994), o movimento construcionista se insere 

num contexto mais amplo promovido por rupturas que caracterizam a lenta 

passagem da modernidade para a pós-modernidade, no qual saberes e 

concepções de mundo estão sendo revistos. Além disso, o construcionismo 

não pode ser considerado um fenômeno exclusivo da psicologia, nem mesmo 

das ciências humanas e sociais. De acordo com Tomás Ibañez (1994), o 

construcionismo também pode ser visto nas ciências naturais como na física, 

na biologia e na neurociência.  

No campo da Psicologia Social, o movimento construcionista, como 

direcionamento epistemológico, foi impulsionado pela crise da psicologia social. 

Segundo Tomás Ibañez (2003), no final da década de 70 e início dos anos 80, 

um contexto intelectual efervescente provocou redirecionamentos teóricos e 

metodológicos na área das ciências humanas e sociais. Nesse período, alguns 

autores começaram a se interessar pela linguagem, para tentar compreender a 

vida social. A efervescência teórica da época e a agitação dos movimentos 

sociais desencadearam a chamada crise da psicologia social. Esta crescente 

relevância da linguagem deu início a uma nova concepção da "realidade" e 



também da necessidade de novos conceitos e de se pensar em novas formas 

de investigação. Tal crise desencadeou novas formas de fazer psicologia, entre 

elas, as pesquisas pautadas numa perspectiva construcionista do 

conhecimento.  

Domènech e Ibáñez (1998), ressaltam que um dos marcos históricos 

foi o artigo de Kenneth Gergen intitulado Social Psychology as History, escrito 

em 1973, o qual  declarava que as produções em Psicologia Social eram 

descontextualizadas histórica e temporalmente. Além disso, Gergen 

argumentava que a disciplina não poderia conduzir suas investigações nos 

padrões das ciências naturais, uma vez que não poderiam estabelecer leis 

universais sobre a conduta social. Com isso, Gergen queria mostrar que as 

pesquisas em psicologia social não estão imunes às questões sociais e 

culturais, podendo receber influências do contexto em que os pesquisadores 

estariam inevitavelmente implicados. 

E foi a partir dessa ruptura que novas perspectivas sociais 

construcionistas passaram a surgir. É importante notar que esse movimento 

nasceu num campo de tensão acompanhado de outros posicionamentos 

epistemológicos distintos e até contraditórios. Para muitos autores 

construcionistas entre eles, Tomás Ibañez (1994; 2003) e Lupicinio Iñiguez 

(2002; 2003), o Construcionismo não pode ser considerado uma teoria, mas 

um Movimento, caracterizado por processos de mudanças e deslocamentos, 

que busca dar conta das construções que os indivíduos elaboram 

coletivamente. 

De acordo com Lupicinio Iñiguez (2003), se pudéssemos identificar 

uma característica do Movimento Construcionista, seria essa postura crítica, 

essa capacidade de questionar constantemente aquilo que é considerado o 

óbvio ou o natural. Porque para o Construcionismo “as verdades” que 

construímos socialmente são versões negociadas e designadas coletivamente 

como relevantes, ou seja, são “realidades” construídas nas nossas práticas 

cotidianas. 

Para Ricardo Pimentel Méllo et al (2007), o Construcionismo propõe uma 

reflexão crítica sobre a produção do conhecimento, questionando a noção de 

“verdade” e de “realidade”. Uma vez que a realidade se constrói socialmente, 

torna-se inegável nesse processo a interferência dos instrumentos discursivos. 



Nessa perspectiva, a linguagem passa a ser considerada uma forma de ação 

no mundo, produzindo versões de mundo e construindo “realidades”. Ou seja, 

se queremos entender como as pessoas pensam, o que elas pensam e os 

efeitos disso no cotidiano de suas vidas, devemos nos concentrar na 

linguagem. Pois é por meio da linguagem que damos sentido ao mundo e a nós 

mesmos. Como afirma Mikhail Baktin: “a palavra será sempre o indicador mais 

sensível de todas as transformações sociais.” (BAKTIN, 2010, p. 42).  

Então, a linguagem passa a ser central nos estudos das relações do 

cotidiano, e possibilita espaço para várias perspectivas nas ciências humanas e 

sociais, fomentando diversos campos teóricos e metodológicos de atuação. 

Segundo Mary Jane Spink e Rose Mary Frezza (2004), nesse contexto, a 

linguagem também tornou-se foco de interesse para autores preocupados em 

compreender o poder dos discursos provindos de diversas esferas de saber; 

assim, surgiu a expressão análise de discursos.  

As autoras afirmam que o termo análise de discurso geralmente é 

identificado pelo método introduzido por Michel Pêcheux, em 1969 na sua 

publicação Análise Automática do Discurso, que foi considerada um marco na 

análise do discurso. Para esse autor as condições da produção bem como um 

dado sistema linguístico determinam o discurso, assim como os lugares 

ocupados pelo emissor e receptor na estrutura de uma formação social. 

(SPINK e FREZZA, 2004). 

A análise de discurso nasceu do esforço dos lingüistas em desenvolver 

modos de analisar estruturas gramaticais com textos maiores, que iam além 

das sentenças individuais, inclusive as conversas que ocorrem no cotidiano e 

dados conversacionais (EDWARDS, 2005). Essa perspectiva teórico-

metodológica é utilizada em diversos campos: na psicologia, linguística, 

sociologia, filosofia, comunicação, literatura e estudos sociais (POTTER, 2004). 

A Psicologia Social Discursiva foi desenvolvida a partir de uma forma 

particular de análise de discurso, elaboradora por Potter e Wetherell (1987) que 

concebe o discurso mais orientado para a ação e construção da realidade. É, 

portanto, uma abordagem que está mais interessada com práticas, 

organizações, ações e efeitos de um discurso do que com as estruturas 

textuais abstratas (POTTER et al., 1990).  



Segundo Potter e colaboradores (1990), a análise de discurso focaliza 

três temáticas: a função, a construção e a variação: a função – refere-se ao 

discurso tomado como ação. Assume-se que o discurso faz com que as coisas 

aconteçam, se realizem. Por isso, é de suma importância, nos estudos que 

consideram a linguagem em uso, a preocupação com a orientação funcional da 

linguagem; a construção – trata-se do uso dos recursos lingüísticos 

preexistentes (repertórios interpretativos), e isso implica o uso seletivo de 

termos no qual alguns aspectos são levados em consideração e outros não. O 

discurso é construído na medida em que as pessoas usam a linguagem para 

construir versões do mundo social. Isso normalmente não se dá de forma 

intencional. Muitas vezes uma pessoa ao dar explicações de um fenômeno não 

está consciente de estar construindo versões do mundo social, mesmo assim 

essa construção acontece; e a variação – conseqüência da função e da 

construção. Se tomarmos o discurso como ação, é importante considerar que 

essas ações não estão soltas no espaço, mas baseada num contexto que a 

precede e que se segue. O que torna importante definir o contexto no qual o 

discurso foi produzido.  

Portanto, nessa perspectiva, o discurso é o meio fundamental de ação 

no mundo, por isso Potter afirma que: “o foco dos construcionistas discursivos 

está na prática das pessoas.” (POTTER, 2004, p. 610). Os teóricos dessa 

abordagem consideram a variabilidade de discurso um ponto importante na 

análise, pois se o discurso é construído, situado e orientado à ação, espera-se 

que diferentes tipos de discursos sejam produzidos. Desse modo, o discurso 

não pode ser considerado simples reflexo da realidade, mas versões que 

buscam atingir determinados objetivos (POTTER et al., 1990). 

Assim, a abordagem da Psicologia Social Discursiva faz-se relevante 

neste trabalho na medida em que o foco de nosso trabalho se alinha à proposta 

de Mary Jane Spink (2002) sobre a linguagem dos riscos, uma abordagem de 

prática discursiva que: 

 

Busca trabalhar numa interface entre a compreensão dos 
microprocessos de produção de sentidos dos riscos no aqui-e-agora 
das interações sociais, privilegiando as interações dialógicas que nos 
permitam uma análise orientada à circulação de repertórios 
lingüísticos como estratégias de governamentalidade (SPINK, 2002, 
p.3) 



 

Entendemos que a noção de risco passa por uma construção social, que 

atribui a ele determinados sentidos específicos para falar de risco. Desse 

modo, a nossa proposta neste trabalho é analisar a linguagem dos riscos no 

cotidiano do corte de cana, a partir do uso dos repertórios lingüísticos sobre 

risco utilizados pelos cortadores de cana.   

Segundo Mary Jane Spink (2001b): “os discursos sobre risco definem 

territórios lingüísticos que, por sua vez, demarcam campos de gestão”. (SPINK, 

2001b, p. 3) desenvolvendo-se formas específicas de falar sobre os riscos, que 

estão presas a três tradições de discursos sobre riscos: o governo das 

populações, a disciplinarização da vida privada e a aventura. No caso das 

usinas de açúcar, entendemos que esse campo-tema assume dois aspectos: o 

governo das populações e a disciplinarização dos corpos.  

A autora denominou linguagem dos riscos para referir-se a um discurso 

formado por conceitos e repertórios lingüísticos que circulam no domínio de um 

saber específico, e que, segundo ela, tem um papel fundamental na sociedade 

moderna atual. Na leitura que Spink faz de Potter e Wetherell (1987) os 

repertórios interpretativos seriam: 

 

São unidades de construção das práticas discursivas - conjunto de 
termos, descrições, lugares-comuns e figuras de linguagem - que 
demarcam o rol de possibilidades de construções discursivas, tendo 
como parâmetros o contexto e que essas práticas são produzidas e 
os estilos gramaticais específicos ou speech genres. (SPINK, 2004, p. 
47) 

 
Segundo a autora (2001b), os repertórios linguísticos que circulam para 

falar sobre risco se integram em uma linguagem social e são expressos nos 

diferentes campos em que se fala sobre risco por meio de gêneros de fala que 

lhe são específicos. 

Assim, ao adotar o enfoque da linguagem dos riscos estamos 

considerando a linguagem numa perspectiva Baktiniana (1986) em que a 

linguagem é entendida como ação, como prática social, e, que portanto produz 

efeitos.  

Dessa forma, compreendemos a linguagem dos riscos como uma 

linguagem social desenvolvida na modernidade com determinados repertórios 

que circulam socialmente, mas ao mesmo tempo, que apresenta 



especificidades em campos de saber, no nosso caso, a Segurança do Trabalho 

e seus saberes particulares. Além disso, segundo a tradição foucaultiana, os 

discursos estão submetidos a um controle que ora inclui e ora exclui 

enunciados (1969). Assim entendemos que os discursos sobre riscos 

constituem práticas sociais permanentemente presas e amarradas às relações 

de poder que delimitam os usos dos repertórios sobre risco. 

 

3.2 Conversas no cotidiano como práticas discursivas 

Mas o que o cotidiano interessaria para a Psicologia Social?  

Mary Jane Spink (2007) e Peter Spink (2008) advogam que o cotidiano 

se compõe de um mundo social que são produtos e produtores de vários 

processos de socialização. A esses mundos Mary Jane Spink e Vera Menegon 

(2004) chamaram de microlugares, ou seja, os fluxos de fragmentos 

corriqueiros e de acontecimentos diários que são construídos por nós numa 

tarefa coletiva e diária.  

Coerentes com a premissa de que “conversar é uma das maneiras por 

meio das quais as pessoas produzem sentidos e se posicionam nas relações 

que estabelecem no cotidiano.” (SPINK e MENEGON in SPINK, 2004, p. 216), 

podemos considerar as conversas no cotidiano como práticas discursivas, 

assim compreendidas como linguagem em ação. Nessa perspectiva, Bahktin 

(1929) é um importante autor para pensar a conversa como uma modalidade 

privilegiada de produção de sentidos.  

Bahktin (2010 [1929]) situa a conversa como algo rico na vida cotidiana 

por estar diretamente vinculada aos processos de produção, assim como às 

esferas das diversas ideologias especializadas e formalizadas:  

 

A psicologia do corpo social é justamente o meio ambiente inicial dos 
atos de fala de toda espécie, e é neste elemento que se acham 
submersas todas as formas e aspectos da criação ideológica 
ininterrupta: as conversas de corredor, as trocas de opinião no teatro 
e, no concerto, nas diferentes reuniões sociais, as trocas puramente 
fortuitas(...). (BAHKTIN, 2010 [1929], p. 43) 

 

Assim, segundo Vera Menegon in Spink (2004) o trabalho com 

conversas no cotidiano pressupõe que se leve em consideração três aspectos: 



o conceito de enunciado; a tipicidade da situação e a interrelação estabelecida 

entre o tempo curto, o tempo longo e o tempo vivido.  

O primeiro aspecto – o conceito de enunciado – está diretamente 

ligado ao conceito de voz e de direcionamento. A voz é entendida como ponto 

de vista da pessoa, resultante de várias vozes. Para Bahktin (1979) a 

linguagem é sempre apresentada na forma de um enunciado e não pode de 

forma alguma ser considerada como individual, pois nos restringiríamos a 

explicar a enunciação a partir das condições da vida psíquica individual do 

sujeito falante; antes, a “enunciação é de natureza social” (BAHKTIN, 2010 

[1979], p. 113). Ou seja, o indivíduo ao emitir um enunciado, utiliza-se de um 

sistema de linguagem pré-existente, assim como enunciações precedentes 

suas e de outros. Qualquer enunciado implica diálogos entre os (as) falantes. 

Toda enunciação, mesmo na escrita, é resposta a alguma coisa e como tal é 

construída. 

Já o direcionamento refere-se a quem a enunciação está sendo 

direcionada, esse direcionamento pode estar temporal, espacial e socialmente 

distantes. Nessa perspectiva, as conversas são marcadas pela dialogia, por 

isso para analisarmos uma conversa é necessário entender quem está falando 

e a quem a enunciação está sendo direcionada. 

O segundo aspecto – o contexto imediato da situação - refere-se ao 

local onde ocorre a conversa e aos seus integrantes, ou seja, quem está 

falando e a quem eles estão direcionando a conversa. Tomando como exemplo 

a nossa pesquisa de campo na usina, os contextos em que ocorreram as 

conversas com os cortadores de cana foram os mais variados. Às vezes a 

conversa acontecia no alojamento, outras no refeitório, no ônibus a caminho do 

eito, no próprio eito de cana, debaixo de uma árvore, sentados numa calçada. 

Essas falas ocorriam de forma espontânea e informal, e em outro momento 

formalizada pelas entrevistas.  

O terceiro aspecto a ser considerado numa conversa, segundo 

Menegon in Spink (2004) é a inter-relação estabelecida entre o tempo curto da 

situação relacional e o tempo longo, a qual se refere à dimensão histórica da 

produção de sentidos. Mary Jane Spink e Benedito Medrado (2004) em seus 

estudos sobre práticas discursivas e produção de sentido, propõem que se 



incorporem três dimensões temporais ao processo de produção de sentido de 

um dado fenômeno: 

 

o tempo longo que marca os conteúdos culturais, definidos ao longo 
da história da civilização; o tempo vivido, das linguagens sociais 
aprendidas pelos processos de socialização, e o tempo curto, 
marcado pelos processos dialógicos. (SPINK e MEDRADO in SPINK, 
2004, p. 51). 
 

No tempo longo encontram-se as idéias resultantes de formações 

discursivas, produzidas em épocas mais remotas que incluem diferentes 

campos de conhecimento. Essas idéias continuam vivas nas produções 

culturais, podendo ser expressas pelos atos de fala escritos que chegam até 

nós, assim como pela interação verbal do cotidiano. No tempo vivido 

corresponde às experiências adquiridas por cada um durante o processo de 

socialização. Esses diferentes contextos de socialização definem as 

oportunidades de contato com repertórios, gêneros de fala e linguagens 

sociais. (SPINK e MEDRADO in SPINK, 2004). No tempo curto é o tempo das 

interações; o é o momento da produção de sentidos. Na interação face-a-face, 

os participantes, numa interação dialógica, produzem sentidos aos fenômenos 

que os cercam e fazem parte de suas experiências. 

Desse modo, observemos o seguinte extrato, proveniente de uma 

conversa25 com um cortador de cana, a quem chamarei de Sebastião: 

 

J: Vocês se dão bem com os líderes do campo? 
Sebastião: Muito não(.) 
J: Por quê?  
Sebastião: Sabe polícia? Pronto [.....] feitor e polícia é a 
mesma coisa (.) 
J: Como assim? 
Sebastião: Polícia [.....] Você faz uma coisa errada hoje [.....] 
tá bom, tá bom, passou. Mas amanhã ela tá te marcando. 
Feitor, é do mermo jeito. Se a gente for reclamar, ele pode até 
ouvir, mai depois, no outro dia, quando nós chega lá [no eito], 
ele di: “Você, fica aqui, corta daqui pra cá. Você vai pra lá [.....] 
você, prá cá. E você [a pessoa que reclamou] vai lá pra cima, 
cortar aquelas cana. Aí bota você pra cortar a pior cana que 

                                                             
25

 Essa conversa ocorreu na frente do alojamento dos cortadores, debaixo de uma árvore. Ali, 

sentávamos comumente ao final da jornada de trabalho e conversávamos sobre diversos 

temas. Neste dia, eles pareciam aborrecidos com os líderes do campo por causa das contas 

referentes à produtividade deles, os cortadores diziam que o cálculo estava errado e que os 

líderes queriam favorecer a usina e prejudicá-los. 



tem. Quer dizer [.....] reclamar pra quê? Num vai adiantar [.....] 
É melhor ficar calado, pro caba num se queimar (...) 

 
 

Nesse momento, queremos apenas observar a palavra polícia. O seu 

uso, isoladamente, talvez não nos diga muita coisa, mas se levarmos em 

consideração o contexto da conversa e as dimensões temporais, podemos 

entender que a sua função neste enunciado é descrever, a partir desta 

metáfora, a figura do feitor26 para aquele grupo social. Ou seja, talvez em outro 

contexto, a palavra polícia poderia se referir a alguém que protege a sociedade, 

que garante a segurança das pessoas. Mas conforme discutimos no capítulo 

anterior, os trabalhadores rurais canavieiros tiveram suas histórias marcadas 

por muitas lutas sociais e por perseguições das forças policiais a mando dos 

patrões, o que nos faz pensar que as experiências vividas nesse processo são 

reflexos de lutas maiores, que nasceram desde a escravidão nos canaviais e 

que reverberam até hoje.  

É curioso notar que ainda hoje os cortadores de cana utilizam o termo 

“feitor” nos seus repertórios lingüísticos. O termo nos remete a um tempo 

longo, do período da escravidão e que ainda se faz presente nos processos 

dialógicos no cotidiano desses indivíduos. Portanto, consideramos que 

metáfora utilizada pelo cortador de cana para definir a relação com o feitor, não 

se dá aleatoriamente, antes, tem a função de alimentar e manter a circulação 

de uma idéia que está enraizada na cultura daquele grupo. Segundo Mary Jane 

Spink e Benedito Medrado (2004): “no cotidiano, o sentido decorre do uso em 

que fazemos dos repertórios interpretativos de que dispomos.” (SPINK e 

MEDRADO in SPINK, 2004. p. 47). 

Desse modo, a abordagem das práticas discursivas cotidianas está 

situada nesta interrelação entre micro e macrocontextos, que na visão de Mary 

Jane Spink e Benedito Medrado (2004), é vista como uma justaposição de dois 

textos: o sócio-histórico que nos põe em contato com as construções sociais e 
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 O feitor ou o cabo se referem à mesma função, são os líderes do campo. O termo feitor foi 

utilizado desde os tempos dos engenhos de açúcar, mas nessa gestão moderna, a usina tenta 

inserir o termo líderes do campo, por considerar mais adequado, ou seja, “menos pesado” que 

esses termos mais antigos. Segundo Manuel Correia de Andrade (2007): “O feitor era a 

autoridade superior para as atividades agrícolas e industriais, recebendo ordens diretamente 

do proprietário e determinando os castigos a serem aplicados aos escravos.” (ANDRADE, 

2007, p. 58-59) 



as práticas discursivas que nos põe em contato com as relações cotidianas. 

Assim, as idéias que circulam num contexto podem tanto estar vinculadas a 

produções culturais mais remotas quanto a produções locais e atuais. 

A nossa proposta nesse trabalho é adotar o enfoque da linguagem dos 

riscos, desenvolvida por Spink (2001b) considerando tanto os aspectos 

institucionalizados das noções sobre risco, quanto os sentidos atribuídos aos 

riscos no cotidiano no corte de cana em usina de açúcar de Pernambuco. 

 

3.3 Objetivos e procedimentos metodológicos 

 

Esta pesquisa teve por objetivo analisar a linguagem dos riscos no 

cotidiano do cortador de cana e seus efeitos de governamentalidade. Ou seja, 

procuramos entender no cotidiano do corte de cana como se fala de risco, que 

repertórios são utilizados e quais os efeitos de governamentalidade que esses 

discursos produzem. Mais especificamente temos como objetivos: 

 

1. Compreender os usos da linguagem dos riscos no cotidiano do corte de 

cana. 

2. Identificar as técnicas de controle e disciplinamento da usina na gestão 

dos riscos. 

3. Analisar as táticas de resistência dos cortadores de cana ao controle da 

usina no cotidiano do corte de cana. 

 

3.3.1 Tipo de estudo 

Optamos pela abordagem qualitativa uma vez que o foco da nossa 

pesquisa está na linguagem em uso, melhor dizendo, nos usos do risco, nas 

formas de falar sobre riscos, que permitem criar, manter, reproduzir e 

transformar certos modos de relações sociais. Segundo Maria Cecília Minayo 

(1993):  

 

o material primordial da investigação qualitativa é a palavra que 
expressa a fala cotidiana, seja nas relações afetivas e técnicas, seja 
nos discursos intelectuais, burocráticos e políticos. (MINAYO & 
SANCHES, 1993, p. 245). 

 



A ênfase desta pesquisa está no processo de construção de sentido da 

palavra risco e nos usos, portanto, não pretendemos medi-los 

experimentalmente, em termos de quantidade, volume, intensidade ou 

frequência. Antes, estamos interessados em entender o processo de produção 

dos sentidos atribuídos ao risco no cotidiano do cortador de cana. 

 

3.3.2 Escolha do instrumento para geração de material discursivo 

 

A abordagem qualitativa utiliza uma ampla variedade de práticas 

interpretativas interligadas para melhor compreender o modo como a 

experiência social é construída e como adquire significado. Essas práticas 

incluem notas de campo, entrevistas, conversas, fotografias, gravações, 

lembretes (DENZIN & LINCOLN, 2006). 

Para atingirmos o objetivo desta pesquisa, mesclamos fontes primárias 

e fontes bibliográficas. As fontes primárias foram definidas a partir de 

informações produzidas na pesquisa de campo, da observação no cotidiano, 

das conversas informais com os cortadores de cana, com seus líderes e com 

aqueles que compõem a equipe de Segurança do Trabalho. Nesse caso, 

buscamos para a geração de material discursivo as conversas no cotidiano, a 

observação no cotidiano e a entrevista semiestruturada. 

As fontes bibliográficas foram definidas a partir da revisão da literatura 

sobre o assunto pesquisado, levando em consideração os principais eixos 

relacionados diretamente à problemática estudada: corte de cana – risco – 

governamentalidade. A partir de levantamentos bibliográficos, identificamos os 

autores mais citados nos assuntos referidos. Segue um quadro que sintetiza 

esse roteiro de pesquisa: 



 

 

OBJETIVOS PRINCIPAIS 
ELEMENTOS 

FONTE 
BIBLIOGRÁFICA 

FONTE PRIMÁRIA 

1. Compreender 
os usos da 
linguagem dos 
riscos no 
cotidiano do 
cortador de cana. 

 

A linguagem dos riscos Spink, M. J.  
Menegon, V. 

- Observação no cotidiano 
- Conversas no cotidiano com 
profissionais da Segurança do 
Trabalho, líderes de campo e 
cortadores de cana 
- Entrevista com cortador de cana 

A construção social do 
risco 
 

Giddens, A. 
Beck, U. 
Castiel, L. D. 
Ayres, J. R. 

- Conversas no cotidiano com 
profissionais da Segurança do 
Trabalho, líderes de campo e 
cortadores de cana 
- Entrevista com cortador de cana 

2. Identificar as 
técnicas de 
controle e 
disciplinamento 
da usina na 
gestão dos riscos. 

 

Biopoder e 

governamentalidade 

Foucault, M. - Observação no cotidiano 
- Conversas no cotidiano com 
profissionais da Segurança do 
trabalho, líderes de campo e 
cortadores de cana. 
- Entrevista com cortador de cana 

 A gestão dos riscos na 

usina  

Consolidação das 
Leis do Trabalho 
(CLT) 

Normas 
Regulamentadores 
(NR) 

- Levantamento das estatísticas de 
acidentes e mortes no corte de cana 
em Pernambuco 
- Observação no cotidiano 
- Conversas no cotidiano com 
profissionais da Segurança do 
Trabalho, líderes de campo e 
cortadores de cana 

3. Analisar as 
táticas de 
resistência dos 
cortadores de 
cana no cotidiano 
do corte de cana. 
 

Táticas de resistência Foucault, M. 
Certeau, M. 

- Observação no cotidiano 
- Conversas no cotidiano com 
profissionais da Segurança do 
trabalho, líderes de campo e 
cortadores de cana. 
- Entrevista com cortador de cana 

 

 

Este quadro destaca os temas centrais da nossa pesquisa e os seus 

autores; afora esses, existiram outros temas periféricos que nos ajudaram a 

compreender a questão do risco no corte de cana e que nos conduziram para 

outras leituras, como no caso, Manuel Correia de Andrade, autor 

frequentemente citado nesta pesquisa que nos ajudou a entender a trajetória 

das usinas de açúcar em Pernambuco, entre outros. 

Quadro 2 – Síntese do roteiro de pesquisa 

 

Fonte – Pesquisa da autora 

 



3.3.3 Desafios metodológicos 

A variedade nos instrumentos para geração de material discursivo 

(conversas, observações e entrevistas) se deu a partir da minha imersão na 

usina. A proposta inicial era trabalhar apenas com entrevistas e na medida em 

que eu fosse convivendo com os cortadores, iria registrando no meu diário de 

campo as observações cotidianas do local, os espaços físicos, as placas de 

sinalização.  

Assim, numa sessão de orientação, decidimos que a primeira semana 

na usina seria para estabelecer os primeiros contatos e a partir dessa relação 

definirmos quais instrumentos seriam mais interessantes para a pesquisa. No 

meu primeiro contato com cortadores, percebi alguns desafios que teria de 

enfrentar.  

Primeiro, os cortadores me receberam um pouco desconfiados, me 

perguntavam se eu fazia parte de sindicato ou se eu era da usina. Conversei 

com eles sobre minhas intenções na usina, falei de onde eu vinha, qual era o 

propósito do meu trabalho ali, inclusive li para eles o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE)27 para esclarecer as minhas intenções, mas percebi 

que as minhas palavras e o documento só distanciavam a nossa conversa. O 

gravador, então, parecia um objeto ameaçador, de forma que, notadamente, a 

conversa antes do gravador ser ligado, tinha um fluxo, e, depois do gravador 

ser ligado, tinha outro. Era como se as respostas estivessem prontas, 

“bonitinhas”. Logo percebi que documento, gravador, roteiro de perguntas 

formais seriam procedimentos que assustariam os cortadores de cana naquele 

primeiro momento, e que talvez não fosse um bom começo. 

O segundo desafio foi com relação às conversas no cotidiano. Percebi 

que a vida do cortador de cana na usina era toda organizada no coletivo, ou 

seja, tudo era feito em grupo - dormir, comer, banhar-se, até o exame 

admissional era em grupo. As conversas, não seriam diferentes. Sempre que 

eu iniciava uma conversa com um cortador, seja no alojamento, debaixo de 

uma árvore ou no eito, em seguida iam se chegando dois, três, quatro e de 

repente a conversa era atravessada por muitas falas, todos queriam falar, 

participar daquela conversa. O difícil nisso tudo era a compreensão. Além de 
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muitos terem uma articulação e pronúncia que eu considerava difícil, tinha 

algumas delas que eu não conhecia (por isso o glossário), as quais eram de 

uso regional. As conversas eram conduzidas para muitas direções, às vezes 

interrompidas por outras pessoas, por ruídos de máquinas, às vezes partidas e 

inacabadas. Portanto, havia três desafios aí: a compressão das falas, a 

condução do tema e o registro das falas no diário de campo. Mas a riqueza de 

material era indiscutível, percebi que eles ficavam à vontade nas conversas em 

grupo, que se sentiam mais protegidos. 

Após retornar desse primeiro momento na usina e algumas sessões de 

orientação, decidimos que as conversas com os cortadores nos ajudariam não 

apenas na produção discursiva do trabalho, mas também, a estabelecer uma 

aproximação com eles, de forma mais espontânea e informal. Permanecemos 

com a ideia das entrevistas, por se tratar de um instrumento que nos ajudaria a 

registrar nossas conversas e conduziria alguns temas importantes para nossa 

pesquisa, mas elas ficariam para um momento final, depois de estabelecermos 

um período maior de convivência. Assim, durante dos três meses que convivi 

com os cortadores, deixamos as entrevistas para as últimas semanas.  

Em todas as entrevistas realizadas, utilizamos o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) que havia sido elaborado seguindo 

as diretrizes do Ministério da Saúde- Conselho Nacional de Saúde – Resolução 

nº 196, que concerne as Diretrizes e Normas Regulamentadoras de Pesquisas 

Envolvendo Seres Humanos. Constam no termo, os objetivos da pesquisa, o 

compromisso de sigilo de informações que possam identificar o entrevistado e 

a opção voluntária para participar da pesquisa. 

Optamos por utilizar a entrevista semiestruturada que combina 

perguntas fechadas e abertas, no qual o pesquisador buscará obter 

informações através das falas de seus interlocutores, direcionando a pesquisa 

para os objetivos propostos. Como prática discursiva, a entrevista é um 

processo de interanimação dialógica, em que pesquisador e entrevistados 

através do discurso estão produzindo realidades (PINHEIRO in SPINK, 2004). 

Fizemos um roteiro de entrevista28 com perguntas voltadas para a questão dos 

riscos no corte de cana, as relações que eles estabelecem com os líderes, com 
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os outros cortadores e com a família. A entrevista seguiu o fluxo das trocas 

conversacionais entre o pesquisador e o entrevistado, e, na análise, focamos 

nossa atenção para os diferentes repertórios que foram invocados na conversa. 

Ao final, realizamos nove entrevistas semiestruturadas com cortadores, todas 

registradas em gravador. 

 

3.3.4 Escolha dos participantes da pesquisa e realização da 

pesquisa 

 

A usina29 onde realizei a pesquisa de campo, não é a mesma que 

trabalhei. Ela localiza-se na zona da mata sul de Pernambuco, a oitenta 

quilômetros do Recife, numa região com aproximadamente vinte e dois mil 

habitantes. Fundada há mais de cem anos, a usina continua sendo 

administrada pela família do fundador, atualmente, gerida pela terceira 

geração. Dispõe de dezesseis mil hectares de terra, tendo uma área produtiva 

de onze mil hectares, divididos em quarenta e três engenhos. Dessas terras, 

metade pertence à usina e a outra metade são terras arrendadas. 

A pesquisa na usina foi realizada nos meses de fevereiro, março e abril 

de 2011. Nesse período eu fiquei hospedada na casa de um colega que 

trabalhava no setor de Recursos Humanos da usina, onde passava a semana. 

O objetivo era passar pelo menos três dias por semana com os cortadores de 

cana.  

Durante o período de pesquisa na usina, procurei manter uma distância 

no contato com esse colega, funcionário da empresa, para que os cortadores 

de cana não associassem o meu trabalho à usina. Além disso, nas primeiras 

semanas contei com a importante colaboração de um colega do mestrado, 

Túlio Quirino, que me acompanhou nos primeiros contatos com os cortadores. 

Essa decisão foi sugestão da banca de qualificação, por achar relevante para a 

coleta de dados a participação de uma pessoa do sexo masculino, pois os 

cortadores poderiam se sentir mais à vontade em falar determinados temas 

com ele. Além disso, se tratava de um ambiente masculino e que não seria 

possível a pesquisadora ter acesso a todos os espaços. Como no caso do 
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dormitório ou do banheiro, Túlio entrava, conversava com eles, às vezes fazia 

algum registro fotográfico do local, enquanto eu ficava no corredor ou no 

refeitório conversando com os outros.  

Durante a pesquisa na usina, procurei acompanhar os cortadores no 

alojamento, no eito, no refeitório, no ônibus, na sala de treinamento e onde 

mais eles estivessem, sempre seguindo o percurso diário deles. Tivemos dia 

de precisar acordar às 3h00 da manhã para irmos no ônibus com eles para o 

eito de cana, ou aguardarmos a chegada deles às 16h00 na frente do 

alojamento. Assim, fomos nos acostumando à rotina daquele lugar e também a 

conviver com eles. 

Para este trabalho, escolhemos pesquisar o cortador de cana safrista 

migrante30 por entender que eles são a maior força de trabalho da usina em 

época de safra. No período em que fizemos a pesquisa, a usina contava com 

seis mil funcionários, sendo três mil e duzentos trabalhadores rurais. Desses, 

dois mil e seiscentos eram cortadores de cana. 

Na nossa pesquisa, selecionamos cortadores de cana, homens, de 

diferentes faixas etárias, safristas, migrantes. No início do projeto, pensamos 

em entrevistar somente aqueles que já tinham vivido alguma experiência com 

acidentes no corte de cana, mas após a banca de qualificação, acatamos a 

sugestão de entrevistarmos acidentados e não-acidentados. Porém, quando 

começamos a fazer a pesquisa quase não conseguimos entrevistar não-

acidentados, então, seguimos as entrevistas considerando as duas 

possibilidades e levamos esses dados também para a nossa análise.  

No quadro 3 informamos alguns dados sobre os participantes, 

utilizando sempre nomes fictícios. 
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ENTREVISTADO DADOS 
BÁSICOS 

CIDADE DE 
ORIGEM 

IDADE COM 
QUE 
COMEÇOU A 
CORTAR 
CANA 

EXPERIÊNCIA 
COM 
ACIDENTE 

SITUAÇÃO DA 
CONVERSA 

Francisco 23 anos, solteiro, 
sem filho, ensino 
fundamental 
completo 

Macaparana- 
PE 

19 anos Sim A entrevista foi 
realizada dentro 
do alojamento à 
tarde, enquanto 
alguns 
cortadores 
descansavam, 
após ter vindo 
do corte de 
cana. 

Antônio 20 anos, solteiro, 
sem filho, ensino 
fundamental 
incompleto 

Macaparana- 
PE 

18 anos Sim A entrevista foi 
realizada no 
corredor do 
alojamento,  
logo após a 
entrevista feita 
com Francisco.  

Amaro 38 anos, 
separado, quatro 
filhos, ensino 
fundamental 
incompleto 

Macaparana- 
PE 

13 anos Sim A entrevista foi 
realizada na 
frente do 
alojamento, 
debaixo de uma 
árvore, no final 
da tarde, após o 
dia de trabalho 

Sebastião 45 anos, 
separado, dois 
filhos, analfabeto 
(não lê, nem 
escreve, nem 
sabe assinar o 
nome) 

Itambé- PE 12 anos Sim A entrevista foi 
realizada no 
corredor do 
alojamento, pela 
manhã, num dia 
em que 
Sebastião não 
tinha ido 
trabalhar. 

Raimundo 40 anos, 
separado, um 
filho, analfabeto 
(não lê, nem 
escreve, só 
assina o nome) 

Itambé- PE 16 anos Sim A entrevista foi 
realizada numa 
calçada na 
lateral do 
alojamento, no 
final da tarde. 

Severino 48 anos, 
separado, um 
filho, analfabeto 
(não sabe ler, 
nem escrever, 
nem sabe 
assinar o nome) 

Itambé- PE 17 anos Sim A entrevista foi 
realizada no 
refeitório, pela 
manhã, num dia 
em que 
Severino não foi 
trabalhar. 

 Inácio 57 anos, 
separado, dois 
filhos, analfabeto 
(não sabe ler, 
nem escrever, 

Itambé- PE 16 anos Sim A entrevista foi 
realizada com 
três cortadores, 
numa roda de 
conversa, na 

Quadro 3 – Caracterização dos entrevistados 



nem sabe 
assinar o nome) 

porta do 
dormitório do 
alojamento. 

Reginaldo 26 anos, 
separado, dois 
filhos, analfabeto 
(não sabe ler, 
nem escrever, 
nem sabe 
assinar o nome) 

Itambé- PE 18 anos Sim A entrevista foi 
realizada com 
três cortadores, 
numa roda de 
conversa, na 
porta do 
dormitório do 
alojamento. 

Juca 56 anos, viúvo, 
nove filhos, 
analfabeto (não 
sabe ler, nem 
escrever, nem 
sabe assinar o 
nome) 

Itambé- PE 15 anos Sim A entrevista foi 
realizada com 
três cortadores, 
numa roda de 
conversa, na 
porta do 
dormitório do 
alojamento. 

 

 

3.3.5 Procedimentos de análise 

Durante a pesquisa de campo, levei comigo um caderno de anotação, 

que chamarei de Diário de Campo para registrar todas as minhas observações, 

conversas e alguns comentários interessantes das pessoas. Quando o dia era 

bastante corrido e não encontrava um momento para fazer os registros, os 

mesmos eram feitos assim que eu retornava para casa.  

Da mesma forma, após a realização das entrevistas, demos início à 

transcrição das falas, para que trechos fossem recordados com facilidade, 

especialmente porque alguns entrevistados tinham uma articulação e pronúncia 

das palavras que eu considerava difícil e o ruído do ambiente (máquinas 

circulando no local, o barulho das caldeiras) não favorecia a compreensão. 

Para transcrição das falas nós utilizamos certas convenções para transcrições 

de entrevistas31, de acordo com o nosso interesse para a análise discursiva. 

Após a transcrição, seguimos com o processo de organização e análise 

do material. Primeiramente, fizemos uma leitura minuciosa de todas as 

transcrições, o nosso objetivo era separar todo o material discursivo relevante a 

partir de temas que são de interesse da pesquisa. Essa fase pré-analítica, 
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porém, não é uma etapa única: há situações em que os temas só ficam claros 

na medida em que as análises vão sendo feitas. 

Para atingirmos os objetivos propostos nesta pesquisa, tomamos como 

referência para a análise de discurso os trabalhos de Potter e Wetherell. Assim, 

considerando que o discurso é orientado à ação, situado e construído 

(POTTER, 1998, 2004), tomamos como foco para análise a regularidade, a 

variabilidade, a consistência e a polissemia dos repertórios sobre risco 

(POTTER; WETHERELL, 1987); bem como os efeitos produzidos no cotidiano 

do cortador de cana. Assim, a partir desses repertórios podemos compreender 

como os cortadores nomeiam e reconhecem os eventos considerados 

arriscados no corte de cana. Ressaltamos ainda que a análise discursiva foi 

realizada à luz dos referenciais teóricos discutidos na pesquisa. 



  

 

 

 

CAPÍTULO 4 

 

O risco no eito da cana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antes de iniciar a pesquisa na usina, precisei apresentar ao 

superintendente agrícola as minhas intenções de pesquisa e pedir sua 

autorização32. Lembro que, na ocasião, fiquei aguardando numa sala do setor 

de Recursos Humanos e ao meu lado sentou um senhor que também 

aguardava ser chamado. Nessa espera, esse senhor, que se apresentou como 

médico do trabalho, me falou que estava ali para negociar com a diretoria a 

prestação do seu serviço para aquela usina e que há muitos anos trabalha para 

usinas, tanto em Pernambuco, quanto em Alagoas.  

Durante a conversa, ele tirou duas caixas de remédios de sua maleta e 

tomou dois comprimidos. Eu, que olhava curiosamente, um pouco admirada 

com a agitação do médico e a rapidez com que tomava os comprimidos, 

permanecia calada. Ele, de certo, percebendo o meu olhar, introduziu uma 

conversa:  

 

João: “Remédio para pressão [.....] Agora é assim/ Sabe como 
é [......] a idade vai chegando, os estresses da vida [......] e pra 
quem trabalha em usina/ você trabalha em usina?” 
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“E com pouco viu a usina, nua, amarelada, de 
chaminé comprida, com um fumaceiro saindo 
pelas telhas de zinco. Trens de cana 
espichavam-se pela antiga bagaceira. E ali, 
onde fora a casa de purgar, estendia-se uma 
esteira, rolando, levando comida para a 
moendas. (...) Lá da casa-grande escutava o 
rumor da usina, o barulho que fazia o monstro 
comendo cana.” 
(José Lins do Rêgo- Usina) 
 
 



J: “Não [......] sou psicóloga/ tô aqui prá fazer uma pesquisa (.) 
João: “Ótimo. Aqui está precisando/ Olhe, vou lhe dizer uma 
coisa: usina é lugar de doido/ Eu já trabalhei muitos anos em 
usina e lhe digo: esse povo que trabalha com açúcar, todo ele 
é doido [.....]  
J: [Uhum] 
João: Eu tenho pra mim que usina embrutece o homem (...)” 
 

Ao colocar o trecho de José Lins do Rêgo, e, em seguida, a conversa 

com o médico da usina, queremos mostrar que cada pessoa descreve a usina 

a partir do seu olhar. A experiência de adentrar na usina, não mais como 

profissional, mas como pesquisadora me impôs uma nova maneira de ver. 

Pesquisar na usina pressupõe um olhar sensibilizado pelas leituras teóricas, 

provido de sentidos prévios, que outra coisa não é senão um olhar 

devidamente domesticado.  

Como afirma Roberto Cardoso (1998): “A teoria social pré-estrutura o 

nosso olhar e sofistica a nossa capacidade de observação.” (CARDOSO, 1998, 

p.21). Assim, o conhecimento teórico foi indispensável para que eu pudesse 

dar conta da natureza das relações sociais que são mantidas, das 

características arquitetônicas, dos sistemas simbólicos presentes naquele 

lugar, e, todos esses elementos que ajudaram a lançar luz sobre o objeto da 

pesquisa. 

Portanto, antes de iniciarmos as análises discursivas, quero valer-me 

dessa experiência para narrar o cotidiano observado naquele local, sobretudo, 

os espaços de convívio dos cortadores de cana. 

 

4.1 O Lugar da pesquisa: a usina  

De certo, consideramos relevante nesta pesquisa descrever o lugar em 

que ela foi realizada – a usina – de forma que esclareça o cenário deste 

estudo. Como podemos perceber, há muitos olhares que poderiam falar por 

mim, o olhar do poeta, o olhar do médico, o olhar dos outros pesquisadores, o 

olhar dos cortadores de cana. Sem dúvida, todos eles trazem grandes 

contribuições e apresentam variadas versões, produzidas a partir de sua 

própria experiência. Justo por isso, procurei contemplar nesta pesquisa “esses 

olhares” tentando enriquecer este trabalho. Mas, neste momento, reservei este 

espaço para descrever a usina a partir do meu olhar, e aqui, falo do lugar de 



pesquisadora, mas alimentada também por lembranças de um tempo passado, 

do tempo em que fui mais uma trabalhadora assalariada na usina. 

Para começarmos, gostaria de apresentar a estrutura organizacional da 

usina, a qual se divide em dois setores de trabalho: o campo e a indústria, 

conforme apresentamos nas fotos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O campo é mais do que a parte externa da usina, ele engloba além das 

atividades nos engenhos de cana - o plantio, a colheita e os trabalhadores 

rurais - uma equipe ampla responsável pela administração desse setor. 

Incluímos ainda a oficina mecânica, responsável pela manutenção das 

máquinas (escavadeira, trator, caminhão, treminhão); o tráfego, responsável 

pela logística das máquinas no campo; a balança, que faz a pesagem das 

canas; e ainda, uma equipe agrícola de engenheiros e técnicos agrícolas que 

coordenam todos esses processos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fonte: pesquisa da autora 

SUPERINTENDENTE AGRÍCOLA 

GERENTE AGRÍCOLA 

TÉCNICO AGRÍCOLA 

FISCAL DE CAMPO 

ADMINISTRADOR DE CAMPO 

CABO DE TURMA 

Figura 01: cadeia hierárquica no campo 

Foto 02- o campo Foto 03- a indústria 



 

 

 A indústria, que se localiza na parte interna na usina, é o setor 

responsável pela produção do açúcar e do álcool, empacotamento, 

armazenamento e expedição. Assim como no campo, na indústria também 

existe uma categoria de trabalhadores que compõem a base da cadeia 

hierárquica: os operários da indústria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pela extensão da área de atuação, pela complexidade e diversidade 

das tarefas, comumente, as usinas procuram manter a divisão entre campo e 

indústria. Como exemplo, destacamos o sindicato dos trabalhadores rurais e o 

sindicato dos metalúrgicos, cada qual luta pelos direitos de sua categoria; o 

horário de trabalho dos trabalhadores rurais também difere do expediente dos 

operários da indústria; a própria folha de pagamento da usina não é unificada, 

existe a folha do campo e a folha da indústria. Da mesma forma a remuneração 

do campo é diferente da indústria. No campo, os trabalhadores recebem por 

produção, ao passo que na indústria a remuneração é fixa. A própria equipe de 

Segurança do Trabalho está divida entre os técnicos que fazem a inspeção da 

indústria e aqueles que fazem a inspeção do campo.  

E por que consideramos esses aspectos relevantes para a nossa 

pesquisa? Principalmente pelo fato de que nessa estrutura organizacional a 

função mais estigmatizada é a do cortador de cana. Essa atividade é vista 

como a menor e mais degradante delas, inclusive pelos próprios cortadores: 

 

CORTADOR DE CANA 

Fonte: pesquisa da autora 

Figura 02: Cadeia hierárquica na indústria 

Fonte: pesquisa da autora 

SUPERINTENDENTE INDUSTRIAL 

GERENTE INDUSTRIAL 

ENCARREGADO DE SETOR 

OPERÁRIO DA INÚSTRIA 



J: O que é que você pensa sobre o seu trabalho? [me referindo 
ao corte de cana]? 
Francisco: O que é que eu penso? Rapai [....] até agora eu tô 
trabaiando pra ajuntar um dinheirinho e deixar de cortar cana, 
num tô agüentando mai não. Eu num agüento mai não [.....] 
sério mermo. 
J: Por que você num tá agüentando? 
Francisco: Num agüento mai não/ um rapai novo feito eu se 
acabando na paia da cana! Isso é uma vergonha pra mim 
mermo. 

 

Com isso, não queremos afirmar que a atividade do cortador de cana é 

a mais exaustiva ou que o trabalho é o mais difícil, porque tal como a do 

cortador de cana existem várias outras na usina. Poderíamos citar o caso dos 

operadores de caleadeira, responsáveis por aplicar o cal para clarear o açúcar; 

eles passam o dia todo respirando desse pó, sem falar que em muitas usinas, 

não são fornecidos os equipamentos de proteção respiratória, ficando essas 

vidas expostas a esses produtos químicos. Também poderia citar o caso dos 

auxiliares da casa de cana, que passam o dia com o corpo molhado após 

realizar a lavagem das canas. Isso ocorre por causa da água quente que desce 

deste local e sai com muitos resíduos que vem do campo os quais provocam 

coceiras no corpo desses trabalhadores. O que dizer também dos foguistas, as 

pessoas que tem a função de alimentar a fornalha com bagaço de cana, 

enfrentando o calor excessivo das caldeiras, e ainda correndo o risco de 

sofrerem queimaduras.  

Como podemos ver, o corte de cana não é a única atividade arriscada 

no trabalho na usina, mas, é possível que o estigma vinculado ao trabalho 

escravo no Brasil tenha marcado fortemente a nossa mentalidade nacional, ao 

ponto dessa função ser vista como a mais degradante e desumana delas. De 

acordo com a historiadora Emília Viotti da Costa (1998): “O trabalho corrompe-

se com o regime da escravidão, quando se torna resultado de opressão, de 

exploração. Nesse caso, ele se degrada aos olhos dos homens.” (COSTA, 

1998, p. 15) 

Bem, outro aspecto que é relevante esclarecer é que além dessa 

divisão de setores e tarefas, a produção da usina se divide em dois períodos: 

safra (período de estiagem) e entressafra (período de chuva). Em Pernambuco, 

por exemplo, na região da Zona da Mata Sul a safra ocorre de setembro à 

fevereiro e a entressafra, de março à agosto. Já na Zona da Mata Norte dar-se 



o inverso, por isso é tão comum o trânsito de trabalhadores rurais nessas 

áreas. Todavia podem ocorrer variações nesses períodos, isso vai depender 

especialmente das chuvas. Há usinas que atrasam suas safras33 por conta de 

excesso de chuvas ou mesmo de estiagem.  E isso significa para a usina 

prejuízos na produção, uma vez que envolve um cronograma de ações que vai 

desde o recrutamento dessa mão-de-obra, até o prazo de entrega do açúcar ao 

cliente, seja no Brasil ou no exterior. 

 

O início da safra: a botada 

Como assim é chamada, a botada significa a abertura da safra. E como 

tal, é o momento mais aguardado na usina. A safra é sinal de colheita, de 

fartura e muito trabalho. Por isso eles passam o período da entressafra, 

planejando, analisando, reparando as máquinas, reformando os alojamentos; 

tudo isso para que a safra seja próspera. 

Quem trabalha na Zona da Mata Sul de Pernambuco, sabe que em 

julho já começa a preparação para recrutar os trabalhadores rurais para o corte 

de cana, pois a safra se inicia no período de setembro. Essa tarefa tem sido 

cada vez mais difícil por conta da redução de mão-de-obra para essa atividade. 

Em Pernambuco, percebemos que com a expansão de outras atividades, 

sobretudo da construção civil, na Zona da Mata Norte e Sul, cada vez mais, os 

trabalhadores rurais estão migrando para outros setores de produção. Uma 

reportagem divulgada no Jornal do Commercio, em 26 de setembro de 2010, 

com o título “Sem saudade do canavial”, nos mostra como os canteiros de 

obras de Pernambuco estão atraindo os canavieiros de toda região. A 

reportagem faz um comparativo entre as condições de trabalho da usina e da 

construção civil. Mostra, por exemplo, que as usinas não oferecem alimentação 

aos trabalhadores rurais, quando o fazem, não passa de pão e suco; já na 

construção os trabalhadores recebem café da manhã, almoço e jantar.  

Além disso, os trabalhadores passam a receber benefícios como plano 

de saúde, transporte em ônibus com ar-condicionado e em algumas até 
                                                             
33 Foi o caso da usina em que realizamos nossa pesquisa. A safra que deveria ir até fevereiro, 

se estendeu até abril por causa de chuvas que não estavam previstas e também pela falta de 
mão-de-obra suficiente para iniciar o corte.  

 



participação nos lucros. Já na cana, nenhum desses benefícios é encontrado. 

O transporte só leva os trabalhadores safristas, que moram em regiões 

distantes, ainda assim, em condições bastante precárias, num ônibus de 

circulação urbana, sem nenhuma segurança para o trabalhador. Associado a 

isso, a reportagem também mostra que o serviço da construção civil é mais 

ameno se comparado à atividade na palha. 

Por isso, os meses de julho e agosto são uma „correria‟ para recrutar 

trabalhadores em outros estados. Toda usina sabe que nessa época, ganha 

quem sai primeiro. As usinas que atrasam o recrutamento dos trabalhadores 

têm sérias complicações no período da moagem, chegando mesmo a atrasar 

sua safra ou fazer interrupções por falta de mão-de-obra. Os 

arregimentadores34, precisam “correr” para garimpar trabalhadores rurais para 

a usina, e alcançar o número de mão-de-obra estabelecido; os funcionários do 

Departamento Pessoal são responsáveis por agilizar a contratação desse 

pessoal, e com isso é comum seu expediente nesse período se estender até a 

madrugada; os funcionários do RH devem providenciar as instalações nos 

alojamentos, desde pintura, conserto, aquisição de colchão, roupas de cama. A 

equipe de Segurança do Trabalho deve providenciar junto ao setor de compras 

o dobro de EPI‟s para o campo e para a indústria, receber e verificar a 

qualidade desses equipamentos. 

Além da mão-de-obra, existe também outra grande preocupação que é 

com a indústria. Ela deve estar perfeitamente pronta para receber a cana-de-

açúcar. Qualquer problema numa peça industrial pode gerar grandes prejuízos 

financeiros para a empresa. Portanto, toda essa engrenagem precisa estar 

bem alinhada: desde a casa de cana, moenda, caldeiras, armazenamento e 

estoque. Como se não bastasse isso, a usina ainda precisa contar com uma 

variável da qual eles não tem controle: o clima. O temor pelas chuvas é tanto, 

que nesse período é comum correr “boatos” de usina que atrasou sua moagem 

por conta das chuvas. Bem, neste caso, só lhe restam pedir a “proteção divina”.  

A Missa da Botada, realizada em todo início de safra, é celebrada pelo 

pároco na igreja da usina, que conta com a presença do usineiro, dos seus 

                                                             
34 Pessoa do lugar de origem dos trabalhadores, responsável por recrutar os trabalhadores 

para a usina. 



familiares e dos principais funcionários da usina – os encarregados e os 

funcionários mais antigos. Ali, no altar, são depositadas a cana, o açúcar, o 

álcool e toda a esperança “daquele povo que conta com as bênçãos divinas 

para aquela safra”. 

A igreja, assim como a casa-grande, fica no topo da usina. Esses dois 

poderes erguidos no alto da usina nos remetem, sem dúvida, ao período 

colonial, e, portanto, nos faz pensar no sistema simbólico presente naquele 

lugar, que se traduz nas relações de poder. Assim nos descreve Manuel 

Correia de Andrade (2007):  

 

Instalado o engenho, construía a casa-grande para residência de sua 
família, a senzala para os escravos e a capela, que se centralizava as 
atividades religiosas da população. (...) a  assistência religiosa às 
famílias livres e aos escravos era dada pelo capelão que acumulava 
ainda função de ensinar os filhos do senhor de engenho a ler, 
escrever e contar. (...) Vê-se, desse modo, que na área cultivada, o 
sistema de produção de açúcar gerou uma sociedade hierarquizada 
em que o senhor de engenho ocuparia o ápice de uma pirâmide 
social. (ANDRADE, 2007, p. 58-59) 

 

Na usina onde realizamos a nossa pesquisa, a igreja e a casa-grande 

se localizam próximo à indústria, sendo que a casa-grande fica num espaço 

mais reservado, de pouca visibilidade. Na figura abaixo apresentamos a foto da 

igreja evidenciada no topo da usina. Infelizmente não conseguimos fazer o 

registro fotográfico da casa-grande, porque o acesso a ela é protegido por uma 

corrente e fica sob vigilância do segurança patrimonial.  

A casa-grande é o local onde o usineiro costuma se hospedar durante 

a semana, retornando ao Recife apenas no final de semana. Em algumas 

usinas é comum que a casa-grande seja aberta a convidados em duas épocas 

do ano: na festa de encerramento da moagem e na festa de confraternização 

de fim de ano. Nesse momento, a família do usineiro está presente para 

receber os convidados e celebrar com eles o evento. Contudo, o convite não é 

para todos, é restrito apenas aos líderes e encarregados, e no máximo, se 

estende aos funcionários mais antigos. 

 

 

 

 

 

Foto 04 - no topo: a igreja da usina 



 

 

 

 

 

4.2 O trabalho no eito 

Na usina, existe uma variedade de divisões de tarefa no campo, de 

forma que o trabalhador rural exerce diversas atividades. Para esclarecermos 

melhor essa cadeia de produção, apresentamos em anexo um quadro das 

atividades do trabalhador rural na usina35.  

Quanto ao vínculo de trabalho, existem os efetivos – regidos pelo 

contrato por tempo indeterminado –  e os safristas – regidos pelo contrato por 

tempo de safra. No caso dos efetivos, no início de safra, a usina costuma dar 

prioridade a eles para assumirem as atividades no campo. As primeiras vagas 

preenchidas no campo são dos efetivos, em seguida, verifica-se quais as vagas 

que estão em aberto e são recrutados trabalhadores safristas para preenchê-

las. Normalmente, as últimas vagas a serem preenchidas são as do corte de 

cana, por dois motivos: primeiro porque os efetivos dão preferência a outras 

atividades no campo e segundo porque o volume de vagas para o corte é muito 

maior nesse período. Então, a solução é recrutar trabalhadores para o corte de 

cana.  

O recurso menos oneroso para a usina é recrutar trabalhadores rurais 

das cidades que ficam nas redondezas da região. Isso porque além de não ser 

necessário alojamento para esses trabalhadores, uma vez que eles retornam 

ao final do dia para suas casas, o custo com transporte também é menor. 

Todavia, se os arregimentadores não forem rápidos, outras usinas já terão 

recrutado essa mão-de-obra e a solução será buscá-la em lugares mais 

distantes, como na região do agreste ou mesmo em outro Estado do Nordeste. 

No caso da mão-de-obra do sertão de Pernambuco, existe uma 

particularidade. No seu trabalho de doutoramento do Programa de Pós-

Graduação em Ciências Sociais da UFCG, Marcelo Saturnino da Silva (2011), 

                                                             
35 Anexo II 

Fonte: pesquisa da autora 



que pesquisa migrações canavieiras no sertão de Pernambuco e da Paraíba, 

verificou que trabalhadores rurais sertanejos não migram para o corte de cana 

da Zona da Mata de Pernambuco, mas para a zona canavieira do Sudeste. 

Segundo ele, esses sertanejos ainda têm registro de um tempo em que as 

condições de trabalho nas usinas de Pernambuco, e do Nordeste de uma 

forma geral, eram subumanas (alojamento, preço da tonelada, alimentação, 

transporte) e por isso muitos preferiam migrar para os canaviais do Sudeste 

que apresentavam condições de trabalho um pouco melhores.  

Mas, conforme apresentamos no primeiro capítulo, as usinas de 

Pernambuco, bem como as demais do Nordeste, foram forçadas pela própria 

economia de mercado a passarem por um processo de modernização intenso, 

que englobava não só as mecanizações e as instalações físicas da usina, 

como as condições de trabalho desses trabalhadores. Isso porque para 

manterem-se no ranking da economia açucareira, as usinas do Nordeste 

precisaram concorrer com os grandes grupos sucroalcooleiros do sudeste, que 

se colocavam à frente dessas usinas. Porém, segundo Marcelo Saturnino da 

Silva (UFCG, 2011) mesmo após essas mudanças, esses sertanejos ainda 

guardam em sua memória a imagem das condições de trabalho degradante 

que eles vivenciaram no passado e a transmitem aos seus descendentes, que 

continuam seguindo os passos de seus antepassados. 

 

O cortador de cana 

Assim, descrevo no diário de campo, depois do meu primeiro contato 

com os cortadores de cana:  

Homens de bonés encobrindo a cabeça e parte do rosto, de 
olhar desconfiado, sem dentes, pele queimada e enrugada do 
sol, bigode marcante, feição sisuda, postura encurvada e de 
pisada firma. É assim que eles, em bando, se apresentam. 
(Diário de campo, fevereiro de 2011) 
 

 Foto 05- o cortador de cana 



 

Uma população composta, em sua maioria, por homens, analfabetos 

ou semi-alfabetizados, moradores de zonas rurais. Provenientes de famílias 

agricultoras, de baixa renda. Mulher no corte de cana é uma raridade, 

normalmente as usinas rejeitam essa mão-de-obra no corte, elas fazem outros 

trabalhos no campo, mas o corte de cana é reservado para os homens. Numa 

conversa que tive com o coordenador de mão-de-obra da usina, ele me disse: 

 

Severino: Atualmente temos trezentas mulheres no campo, 

mas nenhuma no corte. Não queremos mulher no corte. Isso 
não é trabalho para elas. O trabalho do corte é muito pesado. 
J: E elas o que acham disso? 
Severino:Tem delas até que me pede para ficar no corte. Mas 

eu não deixo não. 
 

Tive a oportunidade também de conversar com os cortadores de cana 

sobre o trabalho da mulher no corte de cana, observemos o extrato proveniente 

da conversa com Sebastião: 

 

J: O que você acha desse trabalho para a mulher? 
Sebastião: Rapaz [....] se ela fosse uma mulé que tenha 
vontade mermo, que seja uma mulé muito/ sei lá, porque eu 
não acho [.....] correto não. 
J: Como assim correto? 
Sebastião: Assim [.....] porque é um trabaio muito desgraçado, 

puxado e uma mulher se passar pra isso? Eu acho que esse é 
um tipo de uma mulher-homem, mas uma mulher mermo, ela 
vá pra cidade procurar um emprego, ou mermo procurar um 
homem que assuma ela, mermo como pobre, mas ela se 
passar pra cortar cana no meio de meio mundo macho/ As 
vezes, vai fazer uma precisão, aí tem que sair pra longe. 
Homem não, homem onde chegou, deu as costas e lá vai. Mas 

Fonte: pesquisa da autora 



mulé vai ter que tirar roupa, aquela coisa toda [.....] eu sei lá 
[.....] acho que tanto emprego tem por aí melhor. 
 

O discurso de que “esse trabalho não é para elas” corrobora para 

reforçar a construção de uma separação do mundo masculino e feminino. 

Percebemos a partir das falas dos cortadores a prevalência do modelo 

tradicional do homem como provedor e da mulher como dona de casa, e, 

eventualmente, colaboradora nos trabalhos do roçado.  

A presença da mulher no corte de cana aparece como algo ameaçador, 

uma vez que o provimento da família é uma prerrogativa para ser homem. Ter 

uma mulher que faça o mesmo trabalho que eles, que “aguente o pesado”, é 

mesmo que ter uma mulher-homem, ou seja, mulheres que de tão fortes e 

valentes, podem ser qualificadas como homem. Nesse discurso, podemos 

perceber como são evidenciadas as formas de se produzir homens no contexto 

açucareiro, e um reflexo disso está na proibição da usina para mulheres no 

corte de cana. 

Segundo pesquisa realizada por Maria de Fátima Alves e Jonnhy 

Cantarelli com trabalhadores rurais da Zona da Mata de Pernambuco:  

 

A disposição para o trabalho ou o ser trabalhador é um dos requisitos 
mais importantes do ser homem, uma vez que se relaciona 
diretamente com o bom desempenho das atribuições do seu papel de 
provedor ou mesmo com os gastos referentes à vida de solteiro. 
(ALVES e CANTARELLI, 2006, p. 310) 

 

E ainda percebemos que apesar do trabalho no corte de cana ser uma 

prerrogativa masculina, contudo não é atribuída a essa atividade uma 

conotação positiva. Antes, o trabalho do corte de cana é visto como uma 

obrigação e uma forma de adquirir o sustento da sua família ou de ter mais 

liberdade social. Assim nos esclarece Sebastião, cortador de cana: 

 

J: O que é que você acha desse trabalho? 
Sebastião: (....) Foi o exemplo que meu pai me deu [....] 
Porque trabalhar num é bom, mai pelo meno o home só é 
home trabalhando [....] Pode ser onde for. 
J: Como assim? 
Sebastião: Imagine você querer tomar uma [....] você tá liso/ 
Você fuma, as veze tá liso/ E por rim que seje, mai você tem 
seu dinheirinho todo certo, pra você num tá pedindo nada a 
ninguém (...) 
 



 

Jornada de trabalho e remuneração  

 No quadro abaixo, esclarecemos o horário e a programação das 

atividades no corte de cana: 



 

 

HORÁRIO ATIVIDADE 

5h00 Inicia o corte de cana 

9h00 às 9h10 Descanso e hidratação (beber água) 

12h00 às 12h30 Almoço 

14h00 às 14h10 Descanso e hidratação (beber água) 

16h00 Encerramento das atividades 

 

 

Ressaltamos que o horário de encerramento de trabalho no corte não é 

fixo. Embora os cortadores de cana recebam o salário mínimo, eles ganham 

um adicional por produção. Para receberem o salário-dia36, eles precisam 

cortar uma média de três toneladas diárias de cana previstas no dissídio 

coletivo do campo, porém, muitos no intuito de aumentarem a sua renda, fazem 

mais do que a diária, estendem a sua produção para cinco, seis, nove 

toneladas e isso gera uma sobrecarga maior de trabalho e de tempo. 

Os cortadores têm folga aos domingos e, quinzenalmente, eles 

recebem a folga do fim de semana para visitar sua família. A usina disponibiliza 

ônibus para levá-los na sexta à noite para a sua cidade de origem e no 

domingo à noite, o mesmo ônibus vai buscá-lo, retomando suas atividades na 

segunda pela manhã. 

Quando não viajam para visitar suas famílias, os cortadores ficam na 

usina e aproveitam o momento de lazer para beber cana com os outros 

colegas. Chamou-nos a atenção o cotidiano dos cortadores naquele lugar. 

Quando eles não estão cortando cana, eles estão bebendo cana (para dar 

conta de cortar cana, eles precisam beber cana?). De alguma forma a cana 

está sempre presente na vida desses trabalhadores, seja no trabalho ou no 

lazer. Já os mais velhos - geralmente casados- preferem assistir televisão e 

descansar no alojamento. Assim nos fala Francisco, cortador de cana: 

                                                             
36 Quando realizei a pesquisa na usina o valor da produtividade por tonelada era de R$ 18,57. 

Esse valor é reajustado a cada safra entre FETAPE e Sindaçúcar. Ver anexo Tabela de 

Tarefas. 

Fonte: pesquisa da autora 

Quadro 04 – horário de trabalho dos cortadores de cana 

 



 

J: E o fim de semana? 
Francisco: Quando o final de semana chega [...] é de lei dá 
uma voltinha fim de semana [....] a gente passa a semana toda 
olhando prá cara duns cara desse/mai me di mermo. 
J: Vocês saem no sábado e no domingo? 
Francisco: Só no sábado /eu né?/ No domingo dá um 
descanso [...] Né todo não vi? Alguns. [referindo-se aos outros 
cortadores]. Tem gente que tem quarenta ano, outros quarenta 
e cinco [....] os mais jove é que sai, que é mai inxiridim, né?/ Eu 
digo por mim mermo/ pra ver um negocim, né? 
J: E os mais velhos ficam? 
Francisco: Ah! Ficam porque já tem família em casa. 

 

Segundo pesquisa de Marcelo Saturnino da Silva (2011) realizada com 

cortadores de cana nordestinos em usina de açúcar no estado de São Paulo, 

observou-se que a prática de bebida entre os cortadores, sobretudo, durante a 

semana, está relacionada ao enfado do trabalho ou mesmo ao enfado da alma: 

“Conversando com alguns trabalhadores-migrantes que bebiam durante a 

semana, percebi que muito da bebedeira tem como motivo o cansaço do 

trabalho, funcionando, portanto, como fuga de uma situação degradante.” 

(SILVA, 2011, p. 181). 

 

O alojamento  

Os cortadores de cana safristas migrantes residem sob a atenta 

vigilância em alojamentos, que incluem dormitórios coletivos, cozinhas de uso 

comum e banheiros. O alojamento é composto por vários quartos, alguns com 

capacidade para vinte pessoas e outros para dez pessoas37. Nesses quartos 

são disponibilizados beliches com colchão, e armários individualizados, com 

cadeados e chaves, para os cortadores guardarem seus objetos pessoais, 

material de trabalho e alimento. Os quartos não possuem janelas, apenas 

cobogós para circulação de ar e ventiladores instalados no teto. 

                                                             
37 Diferentemente, na usina onde foi realizada a pesquisa de doutoramento de Marcelo 

Saturnino da Silva (2011), numa região do estado de São Paulo, nos quartos alojavam-se no 
máximo seis cortadores de cana. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos os quartos têm saída para o corredor principal onde circulam os 

cortadores de cana. Do lado oposto do corredor estão os banheiros, o lavatório, 

o refeitório e a cozinha. Pela figura abaixo se pode visualizar a estrutura física 

do alojamento: 

 

Foto 06- o quarto do alojamento 

Fonte: pesquisa da autora 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 03- planta do alojamento 
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Fonte: pesquisa da autora 



Nas figuras abaixo, apresentamos fotos das instalações do alojamento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Foto 07- o corredor  

 

 
 

Foto 08- o quarto  

 

Foto 09- a cozinha  

 

Foto 10- o refeitório  

Fonte: Pesquisa da autora 

 

Foto11- o lavatório 

 

Foto 12- a lavanderia 



O alojamento fica aberto até as vinte e duas horas. Após esse horário a 

televisão é desligada e o segurança patrimonial, que faz a ronda do local, é 

orientado a não os deixarem entrar depois das vinte e duas horas. Só há 

exceção nos dias em que a televisão transmite jogo de futebol. Neste caso, o 

horário é estendido até o final do jogo. Também é função do vigilante mediar as 

brigas entre os cortadores de cana, que, segundo eles, ocorrem quando um 

deles chega embriagado e não deixa os outros dormirem. 

Como podemos ver, o alojamento consiste numa residência disciplinar 

que controla não apenas a existência produtiva dos trabalhadores, mas a vida 

pessoal, de forma que a vida cotidiana dos trabalhadores está sob vigilância 

constante da usina. A disciplina é assegurada pela normalização da conduta e 

por uma supervisão constante dos líderes (cabos, arregimentadores) e dos 

vigilantes.  

Tanto na disciplina quanto na regulamentação dessas vidas, existe um 

elemento que está sempre circulando e é aplicado tanto ao corpo quanto à 

população: a norma. Segundo Foucault (2005 [1975-1976]): “A norma é o que 

pode tanto se aplicar a um corpo que se quer disciplinar quanto a uma 

população que se quer regulamentar”.  (FOUCAULT, 2005, p. 302). Com efeito, 

na sociedade contemporânea, a ciência com o intuito de prevenir os riscos, tem 

cada vez mais assumido um papel normatizador da vida e da conduta humana.  

Portanto, não é à toa que na usina o discurso do médico do trabalho, 

das enfermeiras e do engenheiro de segurança esteja sempre realçando os 

padrões de vida saudáveis e seguros que os cortadores devem seguir. Ditando 

passo-a-passo o que eles devem comer, que horas devem fazer suas 

refeições, como devem trabalhar, como devem curtir seu momento de lazer, 

como devem fazer sua higiene pessoal e etc.  

Ainda em conversa com um cortador de cana, ele explicou que 

algumas usinas estabelecem, inclusive, regras de convívio social. Mas, 

acrescentou que quando a relação é de amizade, essas regras são ignoradas 

por eles. Vejamos a fala de Severino: 



 

J: E tem muita confusão no campo, com o facão? Briga entre 
vocês? 
Severino: Aqui num tem não [....] Agora lá tem [outra usina]. A 
gente trabaiava numa usina ali que ninguém num chamava 
ninguém de côrno [.....] ninguém de côrno num chamava não 
[....] 
J: Porque se chamasse [....] 
Severino: Era briga [....] era briga/ Eu passei sete mês e treze 
dia na moagem de lá/ sete mês e treze dia/ Mai a gente ainda 
chamava [....] chamava [....] Aí foi quando o doutô chego/ que 
foi o douto que proibiu/ aí ele disse: “Ô Severino”, “sinhô”, 
“porque você tá chamando seu amigo de côrno?” Eu digo: 
“porque ele é côrno douto, que ele mora perto deu” [... que 
côrno agora é moda (...)  
J: É moda? ((risos)) 
Severino: É, nas minhas terra mermo é, lá [....] Eu disse: “E se 
o sinhô for vê douto o que tem de muié safada no mundo [....] a 
muié bandida/ do mermo jeito é o homi/ “Agora eu chamo ele aí 
de côrno porque ele me chama”/ Agora uma pessoa que eu 
nunca vi, eu nunca que vou chamar (...) 

 

 Entendemos que o fato deles morarem próximos e estabelecerem um 

vínculo de amizade justifica a liberdade no tratamento, de forma que, nestes 

casos, a norma da usina é desconsiderada. É como se eles criassem “normas 

fora das normas”38, numa tentativa de não se assujeitar completamente ao 

controle da usina. Assim, de acordo com Marilda Aparecida de Menezes (2002) 

o espaço do alojamento também é um centro de organização e expressão dos 

trabalhadores em que prevalece o senso de irmandade e solidariedade. 

Segundo a pesquisadora:  

 

Os trabalhadores adaptam seus valores e relações sociais da 
comunidade de origem ao ambiente hostil dos alojamentos na 
plantation canavieira, de modo a não se tornarem totalmente 
submissos ao controle dos administradores da usina e dos 
arregimentadores. (MENEZES, 2002, p. 147). 

 

 Começando a pegada 

O horário de trabalho dos cortadores de cana safristas migrantes 

começa bem cedo. Embora no alojamento a usina disponibilize uma cozinha 
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 Expressão utilizada por Thiago Drummond Moraes no artigo “Risco: o impacto no cotidiano”, 

Radis, 2011. 



(com fogão, pia e geladeira) e seis cozinheiras para atender aos cortadores de 

cana alojados, o alimento e as panelas não são fornecidos, gerando um custo 

adicional para os cortadores. Justo por isso, eles precisam acordar ainda mais 

cedo do que os não-migrantes para prepararem os seus alimentos e entregá-

los para as cozinheiras assarem.  

Paralelo a isso, eles fazem sua higiene pessoal, abastecem as garrafas 

de doze litros de água, amolam os facões nas limas e organizam as marmitas e 

o material de trabalho. Alguns ainda tomam um café ou comem uma bolacha. 

Outros preferem se alimentar quando chegam ao eito. Não é demais dizer que 

a alimentação que eles levam para o campo é apenas uma, que normalmente 

inclui feijão, fubá, macarrão ou arroz e a carne. Essa mesma alimentação serve 

para o café da manhã, o lanche e o almoço. E, muitas vezes, por conta do sol 

forte, ocorre dela azedar e o cortador ficar sem se alimentar. 

Como a pegada se inicia às cinco da manhã, por volta de duas da 

manhã esses cortadores estão despertando. O ônibus chega ao alojamento 

para buscar os cortadores em torno de dez para as cinco horas. A figura abaixo 

nos mostra os cortadores de cana se dirigindo ao ônibus que os levará ao eito, 

com o tempo ainda escuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 13 – cortadores se dirigindo ao ônibus 

Fonte: pesquisa da autora 



O fato de despertarem muito cedo, para alguns, é motivo de queixa, 

como nos fala Francisco, cortador de cana: 

 

J: O que é mais difícil nesse trabalho? 
Francisco: O mai difíci é eu me levantar de manhã pra trabaiá/ 
Ô Meu Deus! Eu num gosto não/ Na melhor hora do sono/ 
rapai [.....] eu num gosto não, eu odeio [....] Pra mim isso é 

difícil demai [....] Gosto não, viu? 

 

Além do ônibus, existe o baú que é um tipo de transporte mais antigo, 

mas que também faz a condução dos trabalhadores ao campo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Foto 14- o baú que transporta os 

cortadores 
Foto 15- parte interna do baú 

 

Foto 16- o ônibus que transporta os 

cortadores 

 

Foto 17- parte interna do ônibus 

Fonte: pesquisa da autora 



 

Por volta das cinco e quinze os cortadores chegam à frente de trabalho. 

Ali, o cabo inicia a marcação do eito, definindo a pegada do dia com os 

cortadores. Ou seja, cada cortador comunica ao cabo quanto quer cortar 

naquele dia. O eito é marcado de acordo com a produção que o cortador quer 

fazer, e, em seguida, ele se prepara para iniciar o trabalho. A marcação é feita 

através do compasso ou da vara, que mede 2m20cm, essa é a medida da 

braça. O mínimo que o cortador pode produzir num dia são três braças, então, 

por exemplo, o cortador que quer fazer apenas o salário-dia, o cabo faz a 

marcação de 3x3 no eito, para ter as 3 braças². Esse será o eito em que eles 

vão fazer o corte. Em média uma braça equivale a uma tonelada de cana, mas 

se a cana for fina, o peso será menor que uma tonelada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 18- chegada à frente de trabalho 

 

 

Foto 19- o cabo com o compasso 

 

  

Foto 21- a pegada 

 

Foto 20- a pegada 

 

Fonte: pesquisa da autora 



 

Quando chegam ao eito, alguns fazem uma alimentação rápida, mas a 

maioria prefere primeiramente iniciar a pegada e, por volta das nove horas, faz 

uma pausa para o lanche. Por conta do esforço físico despendido os 

cortadores necessitam consumir bastante água. Entretanto, em alguns dias 

ocorre dos doze litros que eles levam na garrafa não serem suficientes para 

saciá-los. 

Observamos ainda que no período da manhã, um funcionário da usina 

vai ao eito distribuir um saquinho de suplemento alimentar para cada cortador 

de cana a fim de ajudá-los a repor algumas vitaminas e proteínas.  

As canas cortadas ficam dispostas de forma esteiradas - a cana fica 

separada do capim em esteiras – segundo orientação da usina. Esse 

procedimento tem por objetivo abrir caminho para as máquinas carregadeiras 

fazer o recolhimento das canas, para, em seguida, abastecer o caminhão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 22 - a esteira da cana 

 

Foto 23 – a carregadeira recolhendo as 

canas 

 

Foto 24 – abastecimento do caminhão de cana 



 

 

O movimento das máquinas no campo também tem ocasionado 

acidentes com os cortadores. Isso porque enquanto eles estão fazendo o corte, 

as máquinas estão circulando no campo para fazer o recolhimento das canas já 

despontadas. Como essas máquinas se locomovem também de ré e o 

motorista não tem a visão detrás, a usina orienta os cortadores a observarem 

as máquinas para não sofrerem acidentes. Mas, segundo nos explicaram os 

cortadores, enquanto fazem o seu trabalho e estão “com o corpo quente”, eles 

não querem parar para não atrasar a sua produção, então, às vezes ocorrem 

acidentes com essas máquinas.  

Essas informações só foram possíveis porque tivemos acesso ao eito e 

nos assustamos com as máquinas que passavam por nós sem nem nos notar. 

Muitas vezes até a própria equipe da usina, mais experientes no eito do que 

nós pesquisadores, nos avisam das máquinas e pediam para termos mais 

cuidado. Essa experiência provocou uma conversa com os cortadores e com a 

equipe de Saúde e Segurança do Trabalho, os quais nos confirmaram os riscos 

de acidentes com as máquinas. E o que nos chamou a atenção é que na 

Ordem de Serviço do corte de cana (quadro adiante) esse risco não é 

mencionado no mapeamento de risco do corte; da mesma forma os cortadores 

não fazem menção a esse risco, embora já tenham tido casos de acidentes. 

Percebemos como o discurso sobre risco no corte de cana está vinculado ao 

discurso da Segurança do Trabalho, que diz o que é risco e define os lugares 

de risco. E, curiosamente, o risco está sempre na vida e na conduta do 

cortador. 

 

Prevenção de acidentes 

As Normas Regulamentadoras NR-7 (Programa de Controle Médico de 

Saúde Ocupacional – PCMSO) e NR-8 (Programa de Prevenção de Riscos 

Ambientais- PPRA) estabelecem a obrigatoriedade da elaboração e 

implementação do PCMSO e do PPRA por parte de todos os empregadores e 

instituições que admitam trabalhadores como empregados. 

Fonte: pesquisa da autora 



 Para cumprir com a Legislação Trabalhista, a usina deve planejar e 

implantar esses programas visando à preservação da saúde e da integridade 

dos trabalhadores, “através da antecipação, reconhecimento, avaliação e 

conseqüente controle da ocorrência de riscos ambientais existentes ou que 

venham a existir no local de trabalho.” (NR-9 da CLT, relativa à Segurança e 

Medicina do Trabalho, 2010, p.99) 

Segundo a NR-31 (Segurança e saúde no trabalho na agricultura, 

pecuária, silvicultura, exploração florestal e aqüicultura) cabe ao empregador 

rural: 

 
Realizar avaliações de riscos para a segurança e saúde dos 
trabalhadores e, com base nos resultados, adotar medidas de 
prevenção e proteção para garantir que todas as atividades, lugares 
de trabalho, máquinas, equipamentos, ferramentas e processos 
produtivos sejam seguros e em conformidade com as normas de 
segurança e saúde (NR-31.3.3 b da CLT, relativa à Segurança e 
Medicina do Trabalho, 2010, p. 521). 

 

Assim, as medidas de segurança adotadas na usina estão vinculadas à 

análise de risco elaborada pela equipe de Saúde e Segurança do Trabalho 

responsável por mapear os riscos a que cada trabalhador está exposto e a 

partir daí, definir quais os procedimentos que irão adotar para prevenir e 

controlar esses riscos.  

Na pesquisa que realizamos, obtivemos informações com a equipe de 

Saúde e Segurança do Trabalho que nos apresentou o Programa de 

Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) da usina cujo objetivo é preservar a 

saúde dos trabalhadores a partir de ações preventivas no local de trabalho. De 

acordo com a NR-9:  

Para efeito desta NR consideram-se riscos ambientais os agentes 
físicos, químicos e biológicos existentes nos ambientes de trabalho 
que, em função de sua natureza, concentração ou intensidade e 
tempo de exposição, são capazes de causar danos à saúde do 
trabalhador. (NR-9.1.5 da CLT, relativa à Segurança e Medicina do 
Trabalho, 2010, p. 99). 

 
 

 Segundo o PPRA da usina as ações preventivas e corretivas dos 

locais de trabalho são compostas por cinco etapas:  

1) Identificação dos riscos ocupacionais                                         
2) Metas a serem atingidas, prioridades e estratégia de ação                                                   



3) Forma de registro, manutenção e divulgação 
4) Periodicidade e forma de avaliação 
5) Cronograma de atividades                                                                

 

O Engenheiro de Segurança do Trabalho me explicou que a primeira é 

a mais importante do Programa, pois é a partir dela que vão surgir as diretrizes 

e os planos de ação para prevenir os riscos no trabalho. Abaixo apresentamos 

uma tabela do PPRA da usina em que nos mostra a classificação dos riscos, 

segundo a Legislação Trabalhista (NR-9 da CLT, relativa à Segurança e 

Medicina do Trabalho). 

 

 

PRINCIPAIS RISCOS AMBIENTAIS 

GRUPO I  

Físicos 

GRUPO II 

Químicos  

GRUPO III 

Biológicos  

GRUPO IV 

Ergonômicos  

GRUPO V  

de Acidentes  

Ruídos Poeiras Vírus 
Esforço físico 

intenso 
Arranjo físico inadequado 

Vibrações Fumos Bactéria 

Levantamento e 

transporte manual 

de peso 

Máquinas e equipamentos 

sem proteção 

Radiações 

ionizantes 
Névoas Protozoários 

Exigência de postura 

inadequada 

Ferramentas inadequadas ou 

defeituosas 

Radiações não 

ionizantes 
Neblinas Fungos 

Controle rígido de 

produtividade 
Iluminação inadequada 

Frio Gases Parasitas 
Imposição de ritmos 

excessivos 
Eletricidade 

Calor Vapores Bacilos 
Trabalho em turnos 

e noturno 

Probabilidade de incêndio ou 

explosão 

Pressões 

anormais 

Substâncias, 

compostos ou 

produtos químicos 

em geral 

- 

Jornadas de 

trabalho 

prolongadas 

Armazenamento inadequado 

Umidade - - 
Monotonia e 

repetitividade 

Animais peçonhentos 

Outras situações de risco que 

poderão contribuir para a 

ocorrência de acidentes 

 

Quadro 05: classificação dos riscos ambientais 

Fonte: usina pesquisada 



 

No que tange à atividade do cortador de cana, segundo o PPRA da 

usina, esses trabalhadores estão expostos a três grupos de riscos, são eles: 

Grupo I - Físicos, Grupo IV - Ergonômicos e Grupo V - de Acidentes.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Para cumprir as exigências legais, além das instruções39 que os 

cortadores recebem sobre os procedimentos de segurança no corte de cana, 

antes de iniciar a safra, eles recebem da usina seis Equipamentos de Proteção 

individual (EPI): 

 

1. Boné tipo árabe  
2. Óculos de segurança  
3. Luva canavieira com aço  
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 Anexo IV (Ordem de segurança no corte de cana) 

RISCOS AMBIENTAIS ASSOCIADOS À ATIVIDADE 

DO CORTE DE CANA 

RISCO FATOR DE RISCO 

Grupo I - Físico Calor (radiação solar) 

Grupo II - Químicos - 

Grupo III - Biológicos - 

Grupo IV - Ergonômicos Postura: Movimentos repetitivos.  

Corte em terrenos inclinados. 

Grupo V – de Acidentes Picadas por animais peçonhentos. 

Lesões oculares por ciscos, brotos e folhas de 
cana. 

Queda de barreiras. 

Perfuração por objetos cortantes 

Quadro 06: classificação dos riscos no corte de cana 

Fonte: usina pesquisada 

Fonte: usina pesquisada 



4. Perneira com aço 
5. Bota com biqueira de aço 
6. Mangão40 

 
Segue foto ilustrativa de um cortador de cana usando os EPI‟s: 
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 O mangão ou mangote (como algumas usinas costumam chamar) é um acessório facultativo, 
mas que ajuda a proteger o cortador no momento da braçada. 



 

  
 

 

  

4.3 A Linguagem dos riscos no cotidiano do cortador de cana 

 

Como dito anteriormente, nossa pesquisa na usina foi composta por 

dois momentos: num primeiro momento, a pesquisadora procurou conhecer o 

local da pesquisa, entender o cotidiano dos cortadores, estabelecendo um 

convívio diário com eles naquele local. Num segundo momento, a 

pesquisadora, já mais inteirada do contexto e do cotidiano daquele lugar, 

iniciou as entrevistas com os cortadores de cana. Os participantes dessas 

entrevistas são cortadores safristas migrantes, residentes em alojamento da 

usina e que estiveram mais próximos da pesquisadora no período em que ela 

esteve realizando sua pesquisa. 

Para fins práticos, e objetivando uma melhor compreensão para o 

leitor, essa segunda parte do capítulo será dividida em sub-tópicos de acordo 

com os temas que foram provocados e discutidos nas entrevistas. Além disso, 

nos baseamos também na revisão da literatura realizada nos capítulos 

Boné árabe 

Óculos (como podemos ver na fotografia, 

boa parte dos trabalhadores se recusam a 

usar esse EPI) 

 Mangão (ou mangote) 

Luva com aço  

Perneira (ou caneleira) 

com aço 

Bota com biqueira de aço 

Fonte: pesquisa da autora 

Foto 25: cortador usando EPI‟s 



anteriores e nos objetivos da pesquisa. Assim, abordaremos os repertórios 

sobre risco a partir de três eixos analíticos: Onde está o risco? Quem está em 

risco? Como enfrentar o risco?  

 Quando possível, cada sub-tópico compreenderá também os discursos 

que foram produzidos nas conversas cotidianas de forma espontânea e que 

também estão inseridos no tema em discussão.  

 

4.3.1 Onde está o risco? 

Na perspectiva das práticas discursivas cotidianas o risco é expresso 

de diversas formas em contextos distintos e assume conotações e usos 

específicos. Neste sub-tópico analisaremos trechos de respostas que foram 

provocadas a partir do questionamento sobre o risco, do que os cortadores se 

referiam como risco e onde estava o risco no corte de cana. Essas respostas 

nós organizamos em quatro temas: o risco no bom/mau procedimento de 

segurança, o risco involuntário, o risco associado à produtividade e o risco 

como efeito à saúde. 

O risco no bom/mau procedimento de segurança 

O risco relacionado ao bom ou mau procedimento de segurança no 

corte de cana mostrou-se um tema presente nas falas dos interlocutores. 

Concomitantemente essa questão também é tema central nos programas de 

prevenção da usina, nas palestras de prevenção de acidentes e na orientação 

aos cortadores de cana. Vejamos as contradições e as coincidências quanto ao 

uso de repertórios e figuras discursivas nas falas analisadas. 

O argumento de Amaro é construído a favor da subordinação aos 

procedimentos de segurança: 

 
J: Você acha o corte de cana um trabalho arriscado?  
Amaro: Tem proteção [....] A gente trabalha protegido/ tem 
caneleira, tem luva/ Às vezes se corta com o facão, às vezes 
cai [...] mai é difíci [....] feito o menino, colocou o facão no chão 

e quando foi sentar caiu e o facão entrou na mão dele. [referia-
se a um acidente recente que tinha acontecido com um colega 
que não tinha guardado o facão na bainha] 
J: E como vocês fazem para se proteger? 
Amaro: A gente toma cuidado[....] Quanto mais cuidado você 

toma, menos você se corta. 



 

O risco existe para aqueles que não tomam cuidados ou que não 

seguem os procedimentos de segurança no corte adotados pela usina. Assim, 

o risco depende da forma como o cortador manuseia o seu material de 

trabalho, da forma como ele corta a cana, do cuidado que ele tem com esse 

material. A premissa que sustenta o argumento de Amaro é que o risco pode 

ser controlado pelas medidas preventivas fornecidas pela usina e através de 

uma boa auto-gestão desse risco, ou seja, do cuidado e da atenção ao cortar a 

cana. 

A fala de Amaro coincide com a posição de Raimundo ao afirmar a 

relação entre risco e o bom/mau procedimento de segurança no corte de cana: 

 

J: Você acha o trabalho de cana arriscado? 
Raimundo: Arriscado é pra quem não sabe trabaiá, né? [....] 
Pra num se machucar/ mas não é arriscado não. 
J: Quais são os riscos? 
Raimundo: O risco é se cortar/ Tá trabaiando com material e 
se cortar, né?/ Tem muito que se corta, né?/ Cai por cima do 
facão e se corta.(...)  

 

Quanto às medidas de proteção prescritas pela usina estão: o uso dos 

equipamentos de proteção individual (boné tipo árabe, óculos de segurança, 

luva canavieira com aço, perneira com aço, bota com biqueira de aço) e os 

procedimentos de segurança no corte (amolação de facão, posicionamento das 

pernas, caminhada no eito, armazenamento do material). Essas normas de 

segurança são apresentadas nas palestras de integração, na ocasião em que o 

trabalhador é admitido na usina; e diariamente, a equipe de Saúde e 

Segurança do Trabalho vão até o eito observar se os cortadores estão 

utilizando o procedimento de segurança no corte de cana e se estão se 

alimentando bem e se hidratando. Essa visita ao campo é chamada de Diálogo 

Diário de Segurança (DDS), a qual é realizada pelos técnicos de seguranças e 

auxiliares de enfermagem. 

Para Sebastião, porém, o risco não está apenas no bom/mau 

procedimento de segurança no corte de cana. O seu argumento é construído a 

favor do uso de medidas preventivas por parte da usina que inclua também o 

bom/mau procedimento de segurança da usina, em promover um ambiente 

seguro no corte de cana, como é o caso do tratamento das canas: 



 

 

J: E quais são os riscos [referindo-me ao trabalho no corte de 
cana]? 
Sebastião: É isso [....] É o mato, é o cipó que tem nessas 
cana/ Acontece muito acidente nessas usinas por causa disso. 
A maioria de acidentes nessa usina é isso, esses mato que têm 
(...) 
J: Muito mato? 
Sebastião: Tem dia que eu olho assim/dá vontade de dizer eu 
num vou não [....] a usina não trata de cana pô! 
J: Isso deixa o trabalho mais arriscado? 
Sebastião: Mais arriscado (...) 
J: Aí você tava me falando dessa coisa do capim [....] quando 
vocês cortam, às vezes engancha o facão, não é? 
Sebastião: Engancha o facão e ele vem na perna [....] Você 
desviar/ não tem como você se livrar / você não percebe, é tão 
rápido. 

 

Sebastião traz para seu argumento a responsabilidade da usina na 

gestão dos riscos, que não é apenas o de orientar os cortadores e fornecer 

EPI‟s, mas proporcionar um ambiente seguro e bem cuidado no corte de cana. 

Assim, ele relaciona o risco ao bom/mau procedimento de segurança não 

apenas do cortador de cana, mas também do ambiente da usina. Esse mesmo 

argumento ele estende aos ônibus que fazem o transporte dos cortadores de 

cana. Sebastião afirma que os ônibus não passam por revisão e traz para 

justificar o seu argumento a experiência adquirida em outras usinas: 

 

J: Você acha o trabalho no corte um trabalho arriscado? 
Sebastião: (...) Aqui esse ônibus num faz revisão/ já aconteceu 
dessa turma mermo de Macaparana ir viajar e ficar no meio do 
camim, o ônibu pendurou, aí fica de madrugada, aquela coisa 
[....] Num faz revisão num ônibus desse, só roda, roda, roda/ 
Deus o livre! [....] Eu faço uma viagem pra Itambé/ daqui pra 

Itambé são 170km/ aí um ônibus desse (...) Outra coisa, 
sábado esse pessoal viaja [....] quer dizer, o ônibus era o quê? 
Pra pelo menos na sexta-feira esse ônibus fazer uma revisão, 
olhar o macaco, olhar a roda pra ver se tem folga, olhar a 
permissão/ mas num faz. 

 

Esse discurso também está presente nas normas da Legislação 

Trabalhistas. Segundo a NR-31, cabe ao empregador: “promover melhorias nos 

ambientes e nas condições de trabalho, de forma a preservar o nível de 



segurança e saúde dos trabalhadores.” (NR-31.3.3 c da CLT, relativa à 

Segurança e Medicina do Trabalho, 2010, p. 521). 



O risco involuntário 

Para Severino, o risco está também associado aos eventos da 

natureza que não tem como ser controlados, a não ser pela possibilidade de 

proteção divina: 

 

J: Você acha o trabalho no corte de cana arriscado? 
Severino: É arriscado/ é tudo. É cobra, o marimbondo [....] 
ninguém não fala não que o maribondo morde [....] mai passa a 
dor [...] a abelha [...] é mais a cobra.  Mas o cabra quando for 
trabaiá, o cabra entre o corpo a Deus/ Agora tem muita gente 
que se levanta como um burro, sabe aqueles burro brabo? 
Pronto! [....] A semana passada na primeira cortada de cana 
quando eu bati o facão a salamanta tava. Aí eu disse: “Hum, 
tais aí? Maió é Deus”. Ela já tava com a boca aberta. Aí eu 
peguei o facão e cortei em dez pedaços (...) 

 

Na conversa com outros cortadores de cana e também com 

funcionários da usina, a questão das chuvas surge como algo temido no corte 

de cana. Vejamos agora a fala do engenheiro de segurança do trabalho, 

quando na conversa na mesa de jantar de um restaurante, interrompe a fala do 

grupo: 

 

Bonifácio: Vocês estão vendo? 
Os outros colegas: O quê? 
Bonifácio: As mariposas. Olhem elas chegando [aponta para a 
lâmpada] 
J: Como assim? (( risos)) 
Bonifácio: Eu tenho muito medo quando as mariposas se 
aproximam. Porque quando isso acontece, é no máximo três 
dias para chover. 
J: E isso é ruim? 
Bonifácio: É péssimo! Chuva significa atraso na moagem/ Tem 
muita usina que já terminou e a gente ainda tá aqui [....] A essa 
altura já tá todo mundo cansado, estressado. [...] No final é só 
coice/ por tudo eles perdem a cabeça. Além disso, a qualidade 
cai muito, ninguém tá mais preocupado com os processos [...] 
Sem falar nos acidentes[....] 
J: O que é que tem os acidentes? 
Bonifácio: O campo fica muito escorregadio, né? [...] 
J: Aumentam os acidentes? 
Bonifácio: Tudo fica pior com chuva (...) 

 



A fala de Sebastião coincide com a fala do engenheiro de segurança 

ao relacionar o risco às chuvas. Vejamos um conversa informal que tivemos em 

frente ao alojamento, num dia de chuva: 

 

 

J: Como é cortar cana quando está chovendo? É mais 
arriscado? 
Sebastião: Ôxe! É rim demai // Eu sou caranguejo pra viver em 
lama? Isso é vida?// É rim demai. 
J: O que é que é ruim? 
Sebastião: Fica escorregando muito no campo/ nóis tem que 
subir fazendo zigue-zague pra não cair. 
J: Cansa né? 
Sebastião: E aí cansa mais. Porque quando o pé escorrega, aí 
nóis tem que fazer mais força pra resistir e subir, sem cair. 

 

Os riscos relacionados aos eventos da natureza, não apenas provocam 

acidentes, mas danos à saúde. Numa roda de conversa com os cortadores, 

comentei sobre os riscos no período de inverno, Reginaldo, desenvolve um 

argumento crítico em relação às medidas preventivas da usina no período de 

inverno e fala sobre as consequências danosas à saúde do trabalhador. 

 

J: Ah! Vocês falam isso na época do inverno, né? No verão 

não tem problema? [me referia às botas que a usina entrega 
aos cortadores] 
Reginaldo: Não, no verão não tem problema (...) Mas só que o 
Ministério do Trabaio ele trabaia de um jeito e eu tenho 
trabaiado de outo, num sabe? No período da safra de cana eu 
trabaio com ela [a bota de couro], mai no período do inverno eu 
boto ela no lugar [.....] Essas bota aí [a bota de couro] pra 
trabaiá no inverno é um inferno/ chuveno, quando chega, 
chega todo insopado de água, com tudo [....] Aí vai e bota a 
bota [....] num tem sol, no outo dia vai calçá ela, aquela meia 
fedorenta. Como é que pode, hein? Aí vai, acaba o quê? Vai 
virar uma doença em cima do pé da gente, num sabe? 

 
Duas premissas sustentam o argumento de Reginaldo: o risco 

associado à natureza é involuntário, não dá para ser previsto e nem controlado; 

entretanto, é preciso saber gerir os impactos causados à saúde do trabalhador.  

Segundo Iberê Thenório (2006), os EPI‟s têm sido alvo de frequente de 

reclamação dos cortadores de cana. Ironicamente, aquilo que deveria proteger 

o trabalhador, tem causado desconfortos e ferimentos. O autor explica que as 

empresas adquirem os EPI‟s apenas para obedecer a legislação e evitar 



multas, contudo, não levam em consideração o conforto do trabalhador. Como 

é a empresa que escolhe qual a marca e modelo será comprado, muitas vezes 

o que é levado em consideração é o valor do produto, ou melhor, o menor 

valor. E caso o trabalhador se negue a utilizar o equipamento ele pode ser 

demitido. Sem poder abandonar nem trocar os equipamentos, os cortadores 

vão encontrando do seu jeito uma forma de lidar com esses riscos. 

 
O risco associado à produtividade 
 
A questão da produtividade, surgida na conversa com alguns 

cortadores, vincula-se ao fato do risco estar associado à rapidez na produção 

para alcançar números maiores, e, obter um ganho maior no seu salário. 

Sebastião argumenta que quanto maior a rapidez em produzir, maiores são as 

chances do cortador se acidentar: 

 

J: Você acha que tem mais acidentes no início da moagem, no 
meio ou no fim?  
Sebastião: Rapai, num tem hora, o acidente ele num avisa: “eu 
vou”. Às vezes tem gente que tira uma moagem e nunca se 
corta, e tem gente que se corta o mais rápido possível. Agora 
também tem que ter um pouco de atenção/ o problema é esse. 
[....] É por isso que as veze a gente num produz muito, porque 
começa o caba a ter muito/ eu mermo sou um/ eu prefiro o 
quê? Se tem muito capim perto da cana, eu vou lá e arreio ele, 
piso com a bota em cima, aí depois que eu vou cortar/ embora 
não produzo muito/ Mas já tem outros que num quer, quer tá 
cortando pá, pá, pá/ prá adiantar [....] Aí as vezes acontece/ 
embora eu não produzo muito. (...) 

 

Sebastião reconhece que houve um tempo em que os cortadores 

produziam menos e com isso estavam menos expostos ao risco.  

 

J: E como vocês se protegiam dos acidentes naquela época? 
Sebastião: Porque naquele tempo a turma num [....] acho [....] 
a turma trabalhava menos, num tinha essa violência que tem 
hoje. Hoje tem caba que fai sete, oito, nove/ então é o seguinte: 
pra ele fazer isso ele tem que trabalhar muito rápido. Ele pega 
feito um doido taim, taim, taim/ Então às vezes umas coisa 

acontece por causa disso (...) 

 

A produção tem a ver com a possibilidade de ganhos financeiros de 

cada cortador. Por isso a usina implantou técnicas motivacionais para estimular 



a competição entre os trabalhadores e aumentar a produtividade do trabalho. 

Neste caso, é estabelecida uma remuneração variável baseada em metas para 

a produção diária do cortador. Além disso, tem as premiações com cesta 

básica, que funciona da seguinte forma: 

 Para o cortador que fizer cinco toneladas por dia, durante um mês, e não 

tiver nenhuma falta no trabalho, ele recebe uma cesta básica de R$ 

30,00.  

 Para o cortador que fizer seis toneladas por dia, durante um mês, e não 
tiver nenhuma falta no trabalho, ele recebe uma cesta básica de R$ 
50,00.  

 Para o cortador que fizer sete toneladas por dia, durante um mês, e não 
tiver nenhuma falta no trabalho, ele recebe uma cesta básica de R$ 
80,00.  

 
Assim, para corresponder às exigências de alta produtividade da usina, 

o cortador de cana precisa acelerar o seu ritmo de trabalho, aumentando 

também os riscos de acidentes de trabalho, uma vez que o corpo extenuado 

perde a precisão dos golpes do facão na cana, favorecendo a ocorrência de 

acidentes nas pernas e nas mãos.  

Segundo Marcelo Saturnino da Silva (2011) a atividade do corte de 

cana exige muito esforço físico e condições insalubres de trabalho, aliado a 

isso estão as altas exigências de produtividade da usina e as condições 

precárias de trabalho, que tornam freqüente o tema do adoecimento nos relatos 

dos trabalhadores migrantes. 

Outra pesquisa realizada por José Roberto Pereira Novaes (2007) 

também com migrantes nordestinos no corte de cana de São Paulo, nos mostra 

as condições em que se encontravam os trabalhadores canaviais após sete 

meses de safra: 

 

Estavam visivelmente debilitados. Um deles estava tomando, por 
conta própria, um antiinflamatório, para aliviar as dores do corpo. 
Demonstrava ter grande familiaridade com os comprimidos de 
Buscopan. O outro estava febril e dizia ter acostumado a conviver 
com a febre. No início da safra passada ele teve pneumonia, dizia ser 
difícil se acostumar com o frio que faz em São Paulo. (NOVAES, 
2007, p. 167) 

 

Na usina pesquisada pelo autor supracitado, os trabalhadores eram 

obrigados a produzirem no mínimo dez toneladas de cana por dia, caso 



contrário, eram demitidos. E ainda, para receberem a cesta básica não 

poderiam perder um dia sequer de trabalho. 

Segundo José Roberto Pereira Novaes (2007) a usina pesquisada 

considerava que os trabalhadores nordestinos por terem sido, desde crianças, 

socializados no duro trabalho na roça, o canavial não lhes assustaria. Além 

disso, esse grupo era preferido pelos usineiros por serem mais dedicados ao 

trabalho e gratos aos empregadores pela oportunidade de emprego, 

inexistentes em suas regiões. 



O risco como efeito à saúde 

A atividade no corte de cana exige movimentos repetitivos e 

sequenciais realizados pelo trabalhador, gerando um enorme desgaste físico e 

consequentemente, o aparecimento de doenças do trabalho como: câimbras, 

tendinites, bursites e problemas de coluna. 

Na pesquisa de Novaes (2007) ele narra uma entrevista realizada com 

o médico do trabalho na usina onde foi feita a pesquisa, pedindo um 

esclarecimento sobre as câimbras que aparecem com muita frequência nos 

relatos dos trabalhadores. Assim explica o médico do trabalho: 

 

Quando o trabalhador é submetido a uma carga de trabalho e seu 
físico não está acostumado, e se ele estiver debilitado ou se portador 
de uma doença preexistente, uma cardiopatia, ele pode ter uma 
morte súbita, se submetido a trabalho excessivo com sudorese. A 
transpiração excessiva provoca perda de eletrólitos, de sais do 
organismo. Se você pegar a camisa de um trabalhador, ela chega a 
estar branca por causa da perda de sais. A câimbra é o primeiro 
sintoma de quando você tem distúrbio hidreletrolítico. A câimbra é 
acúmulo de ácido lático na musculatura. Ele fica todo contorcido, 
parece um possuído. Pra você ter uma idéia, é quase como uma 
convulsão. E dói, dói muito aquilo. (NOVAES, 2007, p. 172) 

 

Na nossa pesquisa, também estiveram presentes nas falas dos 

cortadores as dores no corpo, sobretudo, as câimbras. Vejamos um trecho da 

conversa com Sebastião: 

 
J: E dores no corpo? 
Sebastião: (...) Tem gente que sente, tem gente que dá até 
câimbra. Agora câimbra só dá nesse momento [....] nesse tipo 
de coisa/ se não se alimentar bem, ela dá [.....] Ela dá que já 
deu em mim, deu chegar no hospital duro feito um peixe 
assado (...) 

 

A questão da câimbra, comumente vem associada a uma má 

alimentação. Concomitantemente, esse tema também está presente nas 

palestras de orientação oferecida pela equipe de Saúde e Segurança do 

Trabalho. Embora cortadores e técnicos concordem que a boa alimentação 

ajuda a prevenir o adoecimento no corte de cana, ambos elaboram conceitos 

diferentes do que venha a ser uma boa alimentação.   

A equipe de Saúde e Segurança do Trabalho constrói seus argumentos 

a partir de estudos e pesquisas que condenam o sal, a gordura, o óleo, enfim, 



os excessos na alimentação. Os cortadores de cana, por sua vez, constroem 

seus argumentos baseado na experiência familiar e no contexto sócio-

econômico em que vivem. Ao contrário da equipe de técnicos e especialistas, 

para os cortadores de cana a boa alimentação está no excesso, ou seja, comer 

bem é comer muito. Vejamos o argumento de Severino: 

 

J: Tu já visse alguém cair na palha? 
Severino: No trabaio? Já 
J: Como foi? 
Severino: Ele caiu de fraqueza, trabaiar muito e comer pouco/ 
aí vai afracando, afracando/ Essa semana o menino aí caiu 
[.....] isso é fraqueza/ ele diz que num é, mai é fraqueza [....] 

Pega muita cana, muita cana [....] quando pega muita cana vai 
acabar de quatro hora (...) Os homi num come um feijão, num 
come uma verdura, tem pena de comprar uma carne/ compra 
um quilo de carne pra passar uma quinzena. (...) Se for pra eu 

é todo dia um quilo, todo dia. Toda vez que a gente vai botar 
feijão no fogo é um quilo. 

 

Como podemos observar, Severino fala dos riscos como efeito à 

saúde, dando destaque em seu argumento à boa alimentação do cortador. 

Embora com ênfases e sentidos diferentes do discurso científico veiculado nos 

programas de saúde da usina. 

Já para Francisco, as doenças são apontadas como conseqüências 

dos impactos ambientais produzidos no corte de cana, realçando os casos de 

problemas respiratórios por conta das queimadas da cana. Embora as canas 

sejam queimadas durante o período da noite, por outros trabalhadores, é 

quando os cortadores começam a cortar as canas e a mexer nas palhas que a 

fuligem da queimada se expande no ar, causando problemas respiratórios para 

os cortadores. 

 

J: Você já adoeceu por conta do trabalho? [no corte de cana] 
Francisco: Não, só senti uma vez. 
J: O que você sentiu? 
Francisco: Nem cumer eu comia mais [....] era um cansaço/ vi 
inté a hora deu morrer. [....] Quando eu fui pra casa/ eu pensei 

que ia morrer/ era um cansaço que eu num conseguia dormir, 
nem fazer cosa nenhuma. 
J: Cansaço que você diz é falta de ar? 
Francisco: Sim 
J: E você ficou sem trabalhar esse período? 
Francisco: Passei só três dias mermo. 

 



No primeiro dia em que estive no eito para acompanhar de perto o 

trabalho dos cortadores de cana, vivi uma experiência parecida com a de 

Francisco. Quando comecei a entrar no canavial e pisar nas canas queimadas, 

percebi que um pozinho preto se espalhava no ar e enquanto conversava com 

um cortador, senti dificuldade em respirar e fui acometida por uma crise de 

tosse incessante. Refugiei-me no carro da usina para tentar buscar um pouco 

de ar e beber água. Mas, só depois de algum tempo voltei a respirar 

normalmente. Em conversa com os cortadores no alojamento, eles 

compartilharam comigo as suas experiências e afirmaram que essa falta de ar 

que eu senti era algo comum no corte de cana, e que eles estavam mais 

acostumados. 

Uma reportagem divulgada no Diário de Pernambuco, em 03 de abril 

de 2011, com o título “Nova relação de trabalho”, nos mostra que até 2014 a 

queima da palha da cana-de-açúcar deve ser extinta, seguindo o zoneamento 

proposto pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA). Como consequência, as 

usinas precisarão se equipar de modernos maquinários que garantam uma boa 

colheita, uma vez que as canas cruas, por serem mais rígidas, tornam a 

produção do cortador mais lenta. Por isso, algumas usinas de Pernambuco já 

se anteciparam e estão realizando testes com máquinas de tecnologia 

japonesa que colhem cana-de-açúcar em terrenos acidentados.  

Outra reportagem divulgada no Jornal do Commercio, em 20 de 

fevereiro de 2011, com o título “Mecanização: o relevo não é mais obstáculo na 

Mata”, nos mostra que a mecanização da colheita na zona da mata de 

Pernambuco demorou a chegar porque as terras ocupadas com canaviais têm 

algum tipo de declive. Porém, a mecanização no estado está em vias de 

acontecer.  

As máquinas que foram importadas para teste na colheita de cana, 

apresentaram uma capacidade para cortar cana em áreas de ladeira de até 

trinta graus, podendo colher até duzentas toneladas de cana. Isso resultaria na 

substituição de quarenta e quatro cortadores de cana. Todavia, como o custo 

dos equipamentos é alto, de forma que a ampliação da colheita mecanizada 

deve ir ocorrendo aos poucos.  Segundo a reportagem, estima-se que nos 

próximos cinco anos os trabalhadores rurais migrem para outros setores que 

estão se implantando em Suape - como já vem acontecendo. 



Além da queimada da cana, também foi realçado nas falas dos 

cortadores a questão do mal-estar na palha, provocado pelo calor do sol. Eles 

narram histórias de pessoas que desmaiam no corte de cana ou que sentem 

tontura e precisam interromper o trabalho. Os riscos produzidos pelo calor do 

sol apresentam-se como uma problemática predominante nas falas dos 

cortadores: 

 

 J: Você já caiu na palha? 
Sebastião: Não, até agora não, mas já vi muitos.  
J: E como foi? 
Sebastião: Bem juntinho assim de mim [.....] muitos/ Às vezes 

o sol do meio-dia/ ele não quer perder tempo, ele faz/ ele vai lá 
na sombra quando dá a hora dele comer. Quando termina, ele 
volta a trabalhar. Ele começa a forçar, então, de repente ele 
chega até a desmaiar (...) Pega muito pesado, num verão 
desse, com esse sol agora [....] tem dia mermo rapaz aqui, que 
dá uma hora da tarde ou pára ou dirmaia. O sol tá tão quente 
no mundo naquelas ladeiras, que chega dá vontade de morrer 
pô. [....]Aí pronto, aí se você insistir é fácil de dá um treco e cair 

na palha. 

 
4.3.2 Quem está em risco? 

Estar em risco no contexto do corte de cana envolve uma compreensão 

mais restrita do risco, mais individualizada. Na fala dos cortadores não foram 

incluídos os riscos ambientais, no sentido mais coletivo como os riscos 

causados aos moradores da região, às plantas ou aos animais. O risco aparece 

restrito àqueles que usam o facão ou àqueles que se relacionam com quem 

usa o facão. A figura do facão sempre surge como algo passível de controle, 

por isso, grande parte das respostas concentra-se na questão do bom/mau 

procedimento de segurança do facão. 

Nas falas dos cortadores, predominantemente quem está risco (ou o 

que está risco) é a vida do cortador de cana. Dando ênfase àqueles que 

“teimam” em não seguir os padrões de conduta ou as normas de segurança 

impostas pela usina.  

Além disso, o risco também existe para aqueles que se relacionam com 

os cortadores de cana, sobretudo, aqueles que pesam a cana, que muitas 

vezes são alvo potencial da ira desses cortadores. Essa concepção encontra 

serventia não apenas nas falas dos líderes de campo, que a todo instante 

fazem questão de se referir aos cortadores como pessoas perigosas e 



agressivas; mas também encontramos essa concepção nas falas dos próprios 

cortadores de cana. 

Assim, pela falas desses cortadores, identificamos três temas: está em 

risco quem corta a cana, está em risco quem desobedece às normas de 

segurança e está em risco quem convive com os cortadores de cana. 

 

- Está em risco quem corta cana: “Todo cortador se corta” 

 

Cortar-se com o facão tornou-se uma premissa na vida daqueles que 

trabalham no corte de cana. As marcas nas mãos, nos braços e pernas 

evidenciam a passagem pelas usinas, de safra em safra. A naturalização desse 

risco, muitas vezes nem mencionado nas falas sobre acidentes, nos mostra a 

relação dos cortadores com os cortes. Vejamos um trecho de uma conversa 

informal com Sérgio: 

 

J: Você já se acidentou no campo? 
Sérgio: Não, graças a Deus não. 
J: E essas marcas nas suas pernas e em suas mãos, o que foi 
isso? 
Sérgio: Ah! Isso é o facão que faz. Mai é assim mermo [.....] 
todo cortador se corta. 
J: Todo cortador se corta? 
Sérgio: É. 

 

Como já dissemos anteriormente, o facão está sempre evidenciado nos 

discursos sobre riscos. Grande parte das respostas concentra-se em torno dos 

acidentes com o facão, mas o grau de risco é considerado de acordo com a 

gravidade do corte, se foi profundo ou se foi superficial. 

 

J: E você já se acidentou? 
Sebastião: Rapaz, deixa eu ver [....] Eu já me acidentei, mas 
assim [....] corte violento mermo, não. Tem assim, essas coisas 
[....] Isso é corte, isso é corte, óia, óia [mostrando os cortes 

provocados pelo facão, principalmente nos dedos] Assim e tal 
[....] mas corte violento mesmo até hoje, graças a Deus, não. 

 

O corpo do cortador de cana traz as marcas do trabalho pesado, ferido 

pelo facão, da pele escura do carvão da cana, do lombo encurvado pelo enfado 

do trabalho (ou da vida?). Não é à toa que nos ensinamentos dados aos filhos 



esses cortadores apresentam as marcas desse corpo na tentativa de afastar os 

filhos desse caminho. Assim nos fala Sebastião: 

 

J: O que é que seus filhos acham do seu trabalho? 
Sebastião: (...) Ele fala que eu tô cansado/ às vezes eu chego 

em casa, ele: “– Painho, o senhor tá cansado, né meu pai?” Eu 

digo: “– Tô meu filho [...] Tá vendo, é por isso que eu quero que 
vocês estude, veja as mãos do seu pai.” As vezes quando eu 

chego em casa eu mostro: “– Tá vendo?”. Aí eles: “– Tô 

painho.” 

 

E ainda, Amaro argumenta que é muito fácil se cortar com o facão, 

mesmo as medidas preventivas não são suficientes para dar conta do risco de 

acidentes com o facão.  

 

J: E acidente? Você já se acidentou no corte? 
Amaro: Já, mas faz muito tempo. Num foi nessa usina não. Xô 

ver aqui [levanta a calça para mostrar a marca na perna]. Aqui 
foi uma [ na perna] e aqui foi outra [no dedo], tá veno? É assim 
[....] qualquer vacilo [....] eu fui pegar o ôio da cana e não deu aí 
[....] foi no dedo. 
J: E a luva? 
Amaro: Naqueles tempo era de pano [....] e também a luva 
diminui, mas [o facão] corta [....] num tem jeito. É muito fácil de 
se cortar. 

 

A fala de Amaro coincide com a fala de Severino ao considerar que os 

riscos com o facão não tem como ser controlados. Ele retoma sua experiência 

pessoal para fortalecer seu argumento: 

 

J:O senhor já se acidentou cortando cana? 
Severino: Não. Eu já me acidentei lá. Lá onde eu morava, mai 

aqui não [referindo-se às usinas que trabalha perto da região 
onde mora] 
J: E como foi lá? 
Severino: Lá foi eu cortano com a/ óia aqui, óia a operação 

[mostrando a marca na perna] foi o facão. 
J: E como foi isso? 
Severino: É porque lá, é como eu tô dizeno a sinhora, é chão 
né? [o campo é plano]. Aí foi o facão mermo [....] aí eu sem ver, 
aí quando eu puxei o facão/ tava eu e meu fio cortano cana/ aí 
quando eu pá [....] aí eu disse a meu fio: “ me acidentei” [....] aí 
quando eu tirei a canelêra tava o corte lá. 
J: E tu tava com a caneleira? 
Severino: Tava [....] cortou a canelêra e tudo [....] passei três 
mese [....] 



J: Tu ainda sente doer? 
Severino: Sinto ainda [....] Porque eu passei três mese só em 

casa, com a bunda no chão. Eu num podia sair daqui pra aqui. 
 

Na conversa a seguir, Francisco, se contrapõe à questão do controle 

dos riscos pelo bom procedimento de segurança, marcando uma postura crítica 

em relação às medidas de segurança da usina: 

 

J: Você já se acidentou? Já se cortou? 
Francisco: Já. 
J: Como é que foi? 
Francisco: Rapai [....] foi [....] vou dizer como é que foi [ele se 
levanta para fazer a demonstração] Eu fui pegar assim ó, com 

o facão assim [fazendo gesto como se estivesse segurando o 
facão] quando olhei assim ó/ pegou com bota e tudo assim 
[apontando para o pé] no dedão do pé, aqui. 
J: E esses equipamentos que vocês usam para evitar 

acidentes? 
Francisco: Evita [....] É pra evitar, mas quando tem de 
acontecer, num evita porra nenhuma. 
 

Segundo Ulrick Beck (2010, [1986]), os riscos adquiriram na 

modernidade tardia uma natureza imponderável, na medida em que as suas 

conseqüências tornaram-se cada vez mais perigosas e difíceis de serem 

geridas, podendo atingir proporções catastróficas incalculáveis. Como 

resultado desse processo de modernização, surge o fenômeno da 

reflexividade. De acordo com Beck (2010, [1986]), a contemporaneidade é 

marcada por uma série de desmistificação da ciência e dos modos de ser na 

sociedade, de forma que o papel do conhecimento científico tornou-se alvo de 

contestação. Como podemos observar nessa fala, o suposto “lugar seguro” dos 

riscos tem sido contestado a partir dos discursos dos próprios cortadores.  

Segundo Mary Jane Spink:  

 

A principal transformação dos riscos, da modernidade clássica para a 
modernidade reflexiva, é justamente a realização de que os riscos 
modernos são pautados pela incerteza. À racionalidade da 
regularidade sobrepõe-se a perspectiva do caos. (SPINK, 2010, p.1).  
 

De forma que as estratégias de controle dos riscos passam a não dar 

conta dessa nova dimensão do risco.  

 



- Está em risco quem desobedece às normas de conduta: “Os teimosos 

se acidentam mais” 

 

Spink (2008) salienta que em certos contextos lingüísticos, os 

glossários são disciplinarizados pelo gênero de fala aí predominante. No 

contexto do corte de cana na usina de açúcar, percebemos que o discurso 

sobre risco está preso à demarcação discursiva da Saúde e Segurança do 

Trabalho, em que o risco não é apenas um vocabulário, mas um conceito que 

remete a um futuro passível de controle a partir de estudos estatísticos que 

possam predizer esses riscos. 

Assim sendo, estão em risco aqueles que se recusam a seguir as 

normas de segurança ou desobedecem à orientação da usina em relação aos 

cuidados no corte e ao uso de equipamentos de proteção. Os riscos mais 

complexos ou de difícil controle, como os riscos nas ladeiras, os riscos pela 

exposição excessiva ao sol, os riscos produzidos pelas queimadas de cana, 

dificilmente são mencionados nos discursos dos técnicos de segurança.  O 

foco principal está no corpo do trabalhador e, portanto, no controle da sua 

conduta.  

Essa compreensão pode ser mais claramente evidenciada na fala de 

Sebastião ao se referir ao controle da usina em relação ao uso dos 

equipamentos de segurança: 

 

J: E com relação aos acidentes no campo, o que a usina fala? 
Sebastião: Ela exige que use essas coisas, bota, essas coisas 

[....] quando tem um acidente, ela procura saber como foi/ tem 
que ter testemunha pra provar se ele tava usando caneleira, 
luva/ Porque se num tiver o bicho pega. 
J: Pega? Como assim? 
Sebastião: Assim, quer dizer, porque a empresa pode até num 
ser responsável, porque se ela dá o material num tem que 
usar? (...) 

 

E ainda, Sebastião desenvolve um argumento organizando sua postura 

a favor da obediência dos cortadores de cana às medidas preventivas impostas 

pela usina. Vejamos sua fala: 

 

J: E a luva? Eu vejo que vocês têm muitas marcas nas mãos. 



Sebastião: Ah! As luva [....] as luva, elas são boa/ as luva dela 
[da usina]. A amarela que a gente trabalha com ela, em todos 
os dedos ela tem aço por dentro [....] fininho assim [gesto]/ Só 
nas manobras [...] /não tem problema, sabe?/ Agora, só que se 
realmente bater ali, não tem como atingir os dedo. Eu vejo até 
coisas muito errada aqui, eu num falo porque num tenho nada 
a ver, num me pertence. Eu vejo muito trabalhadores que 
quando pegam as luva lá, ele dá um cortizinho e puxa. Quer 
dizer, se Deus o livre, se um dia se cortar os dedo, se ele for 
pra perícia, ele vai tá errado. Por que: “Cadê os arame daqui 

de dentro?” “Eu tirei”. “Então, você tá errado, num pode tirar.” 
Eu vejo muitos dá aquele cortinho e puxa. 
J: Por quê? 
Sebastião: Eles diz que são melhor. Mas só que ele é bem 

levezinho, sabe?/ Num ofende em nada. Ele é bem fininho. 
J: Mas alguns cortadores acham que [interrompe a minha frase 
e completa] 
Sebastião: Acham que atrapalha [....] aquela coisa [...] aí 
muitos quer tirar/ mai eu nunca tirei não. 

 
O discurso da Segurança do Trabalho na usina, embora responsabilize 

o sujeito para que ele se auto-gerencie, não deixa de produzir um efeito de 

assujeitamento e de disciplinarização dos corpos. A noção de risco produzida a 

partir desse discurso é de um risco que está relacionado à disciplinarização dos 

corpos, ou seja, quanto mais disciplinado for o cortador e quanto mais 

obediente às normas de segurança, menos riscos ele correrá. Associados à 

disciplinarização estão os programas educativos que visam informar e orientar 

os cortadores quanto à sua segurança, e chamá-los à responsabilidade no 

controle dos riscos.   

Com nos mostra Mary Jane Spink (2001b), na sociedade de risco o 

Biopoder tornou-se fundamental para a gestão dos riscos. As estratégias de 

governamentalidade na sociedade do risco se ancoram na disciplinarização 

dos corpos e no controle por meio do uso de informações, assim tornando-os 

dóceis e fortalecidos para a produção. 

E ainda em conversa com Sebastião, cortador de cana, solicitamos um 

esclarecimento sobre o uso dos equipamentos de proteção individual, tentando 

explorar algumas questões apontadas por outros cortadores a respeito do 

desconforto desses equipamentos. 

 

J: E essas proteções que vocês usam: perneira, bota, mangão 
[....] incomodam nesse calor? 
Sebastião: Não. Eu não vou mentir. A bota não, a caneleira 
não. 



J: E o que é mais chato neles? 
Sebastião: O mais chato as veze/ que no começo eles exige 
usar é o tal do óculo. Mai é chato [....] aquilo ali [....] eu digo, 
esse óculos num presta não pô/ Agora não, já tá no terminal 
[....] lá vai, aquela coisa [....] mas logo no começo eles exige 
(...) 
J: Por quê? Ele incomoda? 
Sebastião: Ele soa, soa por dentro, aí você num vê quase 
nada [....] piora. Às vezes a gente tira, pindura aqui [na testa]. 
Aí a turma diz: “lá vem o feitor. Aí ele: “bota o óculos, bota o 
óculos. Aí quando ele passa, todo mundo: “O óculos, o óculos, 
o óculos”. Aí quando ele sai, arreia tudo de novo [....] coloca na 
camisa, na cabeça, no boné. Aí a gente diz: “Olha, o primeiro 
que ver assobia pro outro, num brinca não.” Aí combina pra 
assobiar. Quando o feitor vem, aí tudo mundo: “ó o óculos, ó o 
óculos” ((risos)). 

 

A partir dessa fala, podemos observar a contradição presente no 

discurso do cortador. Ao mesmo tempo em que ele afirma que tem que usar os 

equipamentos de proteção individual, em seguida, ele reconhece o desconforto 

dos óculos, e ainda, relata o acordo estabelecido pelo grupo em sabotar as 

normas de segurança. 

Compreendemos que esses incômodos e desconfortos quanto aos 

EPI‟s estão diretamente relacionados com a gestão dos riscos na usina. É 

importante destacar que a gestão dos riscos no corte de cana não distingue as 

pessoas, os corpos, as opiniões de forma que o corpo do cortador de cana é 

fabricado para a coletividade. Não é à toa que o exame médico é realizado em 

grupo, nos alojamentos eles dormem em grupo, no refeitório a alimentação é 

feita em grupo, e, assim, segue. A vida do cortador de cana na usina só existe 

em grupo e fora dele eles ficam desprotegidos e desacobertados, correndo 

risco de represália e de perseguição.  

 
J: E quando o cabo puxa demais na braça? 
Francisco: Ar Maria! Quando puxa demai [....] a vontade do 
cara é de puxar ele na perna, pra ele aprender a tratar o caba. 
J: Já teve briga entre vocês no campo? Entre cabo e cortador? 
Francisco: Briga não, mas eu já vi discutindo já [....] discutindo 
o preço da cana// não pode! (diz outro cortador)// Não pode , 
mai fazer o quê? Tem gente que discute mermo rapai. 
J: E quando você acha que cortou mais do que o que ele 
disse? 
Francisco: Ar Maria! Pelo gosto do cortador de cana, todo dia 
o cortador de cana queria produzir/ era dei, era vinte, era 
cinqüenta era [....] A gente corta e vê que é mai e o cabo di que 
num é [....] Que jeito? [....] O jeito é ficar calado. 



J: E se não ficar calado? 
Francisco: Se ficar discutindo é pior, aí é que eles mata o cara 
na braça mermo. 

 

Francisco, sustentado pela sua experiência, argumenta que no embate 

entre cortador de cana e cabo, o silêncio é a melhor maneira de se manter no 

grupo e de garantir a sua integridade. De forma que contestar um líder é uma 

forma de estar risco e assumir as consequências disso sozinho. 

Entendemos que a gestão dos riscos no corte de cana pressupõe 

obediência em todos os níveis. Não apenas o cumprimento das normas de 

segurança, mas a boa conduta nas relações com os líderes. Tudo isso 

articulado em torno de um feixe de poder-saber que define o que é melhor, 

mais seguro e mais saudável para o cortador de cana. Mesmo que o seu corpo 

não se adéqüe aquele padrão ou aquela luva ou aquela caneleira, mesmo que 

eles não concordem com a negociação das canas, todos devem obedecer e 

aceitar as normas da usina.   

Todavia, os cortadores também vão encontrando sua forma de resistir 

ao controle da usina e assumir uma conduta mais condizente com a sua forma 

de viver. Essa compreensão fica mais evidente numa conversa informal que 

tive com João, um cortador de cana. Na ocasião ele já tinha cumprido a sua 

jornada de trabalho e descansava embaixo de uma árvore, quando começamos 

a conversar sobre o trabalho no corte de cana: 

 

J: E esses equipamentos incomodam? 
João: Não. Assim [....] tem alguns que diz que o óculo é rim. 
Têm outros que diz que a canelera machuca. Mai [...] assim, 
pra mim [....] rim mermo só tem as luva. 
J: As Luvas? Por quê? 
João: Porque eu tenho alergia sabe? Aí, vamo supor, eu tô lá 
no corte/ aí lá nóis soa muito, soa de ficar todo muiado. Aí esse 
suor cai na luva, num sabe? Aí o que acontece? As unha cai. 
Quando eu cumecei a usar essas luva, minhas unha caiu 
tudinho.  
J: E aí como é que você faz com as luvas? 
João: Eu uso [....] Mai eu corto a ponta. 
J: Para as unhas levar um ventinho num é? ((risos)) 
João: É. ((risos)) 
J: E num é perigoso não? 
João: [....] É, mai [....] Pior é as unha cair. É rim demai. 

 



De acordo com Thiago Drumond Moraes (2011) na contemporaneidade 

os profissionais de saúde assumiram um papel normatizador na conduta e na 

vida das pessoas, ao ponto de criarem modelos ideais e considerados corretos, 

que muitas vezes não condizem com o modo de viver das pessoas. Assim, não 

podemos afirmar que a recusa do cortador de cana ao uso dos EPI‟s seja uma 

questão de teimosia, tampouco de ignorância. É possível que o não-

cumprimento às normas de segurança seja uma tentativa de afirmar uma 

saúde, quem sabe uma possibilidade do sujeito de assumir a sua própria vida. 

 

- Está em risco quem convive com os cortadores: “É muito difícil de 

lutar com esse povo” 

 

Esta é outra dimensão do poder, talvez um pouco mais sutil, mas que 

está realçada nos discursos sobre risco no corte de cana. Essa visão está 

presente nas falas a respeito do uso do facão: o procedimento durante o corte 

de cana, no ônibus e no alojamento. Em todos esses espaços existem regras 

de convivência e o perigo maior é evidenciado no facão.  

No dia em que acompanhei os cortadores de cana ao eito, percebi que 

eles não entravam com o facão no ônibus. Havia um lugar específico no ônibus 

para os cortadores colocarem o facão, e, somente quando chegavam à frente 

de trabalho é que cada um recolhia o seu facão e seguia para fazer sua 

pegada. 

Ao falar sobre as normas de segurança da usina, Sebastião, cortador 

de cana, explica que o procedimento adotado pela usina é para evitar que os 

cortadores, numa situação de confronto, usem o facão para ferir o outro. Ele 

argumenta que é uma medida de segurança necessária e assume uma postura 

a favor. 

 

J: Eu vi naquele dia no ônibus que vocês quando vem da 
palha, colocam o facão embaixo, não é? 
Sebastião: É porque não pode andar dentro do ônibus. 
J: Por quê? 
Sebastião: Por causa de briga. 
J: De briga? 
Sebastião: Você imagine [....] o que é que acontece? Pronto, 
essa semana mermo que passou a gente veio em outro ônibus 
[....] assim, o ônibus da gente atrasou, aí tinha outro pronto pra 



sair/ o amarelo [o baú]/ aí o motorista disse: “bora”, aí a gente 
veio. Só que o nosso ficou pra vim mais tarde. E dentro desse 
ônibus começou a resenha [.....] aí os cara por besteira, por 
besteira, queria partir pra cima lá e queria se agarrar [....] e lá 
vai. (...) Aí você imagina se numa hora daquela, dois querendo 
brigar [....] e se um cara bota um facão daquele na mão de um 
homem/ num tem [....] só Deus rapaz! Se ele quiser [o cortador 
com o facão] ele pega tudinho [....] tavam querendo discutir, 
mas tudo desarmado! 

 

A fala de Sebastião coincide com a fala de Severino ao argumentar que 

a convivência entre os cortadores é um risco. Para essa afirmação, ele traz a 

sua experiência no corte: 

 

J: Além das cobras, que outros riscos têm no trabalho no corte 
de cana? 
Severino: Acho que outro risco que tem é que tem gente que 
brinca também dimai [....] quer brincar e depois o cabra não 
agüenta brincadeira, aí quer pegar a faca, quer pegar o facão 
pra cortar a pessoa (...) Que a sinhora num vai com a cara de 
uma pessoa [....] mai a sinhora ficar soltando piadinha [....] 
piadinha [....] mai eu digo/ que se eu num for com a cara eu 
digo / eu fico intrigado assim, ói/ ele come lá e eu como cá/ Eu 
corto cana perto de um, mai eu digo: “ ói, num me solte piada 
não.” 

 

Na fala dos cortadores, o risco também aparece na relação com 

aqueles com quem eles negociam o valor da braça. Estes muitas vezes são 

alvo da ira dos cortadores de cana. 

 

 J: Essa negociação dá muita confusão no campo? 
Sebastião: Rapai, tem, tem, tem [....] Bom, essa turma é mais 
[....] mai tem turma por aí que as veze azeda, chega até a 
cortar braço de gente. Abraça assim [faz o gesto] e mete o 
facão e corta, dá a porra/ Aí o bicho pega/ Aí quando ele faz 
isso já tá pra tudo, viu? Num brinque não, que depoi que ele 
cortou a braça pra ele cortar o feitor é ligeiro demai/ Ele diz 
logo: “Eu cortei a braça, agora fale para eu lhe cortar, fale!” Aí 
se ele falar, ele vai lá e [....] [faz gesto como se tivesse 
cortando]. Depois se espalha num bocado de cana desse e 
tchau. E daqui que ele for chamar a vigilância, que for chamar 
a polícia [....] Ôxe! 

 

Mas ao mesmo tempo em que Sebastião fala sobre os riscos que os 

feitores correm na relação com os cortadores de cana; ele também reconhece 

a posição de desigualdade em que se encontram na relação com os feitores. 



Ele explica que o feitor tem um lugar privilegiado nessa cadeia produtiva, que 

lhe confere o controle e o assujeitamento dessas vidas. Vejamos a explicação 

de Sebastião: 

 

 

J: E com o feitor vocês têm essa amizade ou é diferente? 
Sebastião: Rapai, com o feitor às vezes [....] num tem essa 
amizade toda não. (...) Porque uns as veze bate certo, outros 
as veze fica meio [....] tem gente que solta até piada, outros 
dizem outras coisa [....] aí [....] mai isso não vai adiantar, 
porque [....] é o tal do feitor e a polícia/ Porque quando ele bota 
o ôio em cima de uma pessoa/ o cara sempre só vai pisar de 
pé/ Ele se tem raiva de você no trabaio, realmente ele num vai 

brigar com você, porque ele é um feitor. Jamais um feitor vai 
discutir com um trabalhador/ Se você tá brabo, o que ele faz é 
sair de perto de você [....] Você, [o cortador de cana] tá com um 
trem daquele na mão, as veze tá até avazado, de cabeça 
quente [....] o pião não pensa duas veze [.....]  o pião  não 
pensa duas veze. Depois que ele disser: “eu vou cortar”. Ele 
corta. Depoi ele se arrepende, mai na hora ele num pensa duas 
veze. Então, pronto/ só que é o tipo da coisa, se você faz essa 

raiva a ele [o feitor] “Tudo bem”, na hora ele disse a você. 
Agora também se prepare, porque ele vai lhe pisar de pé até 
o fim da moagem [....] você ou corta ou/ onde tiver cana ruim, 
ele diz: “ó, tu vai pra ali ó.” Ou então ele diz: “tu vai pra ali ó, 
tirar aquele resto de rama.” 
J: Fica lhe marcando durante a moagem? 
Sebastião: Entendesse? Fica lhe pisando, você empata. (...) 
Então, não vai adiantar, é melhor comer calado. 

 

Em conversa com os arregimentadores sobre a negociação das canas 

no campo, eles esclareceram que os confrontos existem entre cortadores de 

cana e o feitor porque às vezes o feitor “puxa a braça pra ele”. Segundo os 

arregimentadores e os cortadores, às vezes ocorre na hora da negociação do 

peso das canas, o feitor calcula um peso menor das canas cortadas, dando um 

valor abaixo daquilo que os cortadores produziram. Como no campo não tem 

balança, fica a palavra do feitor contra a do cortador. Assim, quando as canas 

chegam na usina e são pesadas na balança, acontece do peso registrado ser 

maior que o que o feitor calculou no eito, então, a diferença de valor fica para a 

usina, prejudicando o lucro dos cortadores. Por isso a presença do 

arregimentador no campo é uma forma de mediar esses conflitos.  

Alguns cortadores encontram outras formas de resistir a esse controle. 

Eles relatam o caso de um cortador que levava a calculadora para o campo e 



sempre que o feitor iniciava a medição, ele pegava a calculadora e fazia o 

cálculo para confrontar com o resultado do feitor. 

Outro conflito que ocorre entre cabo e cortador é quando este não 

segue os procedimentos de segurança da usina. Segundo o arregimentador 

Fernando, quando isso acontece o cabo ameaça diminuir o valor da produção.  

 

J: E essas negociações no campo [....] Dão muito problema? 
Fernando: Às vezes acontece do cabo se abusar com o 

serviço do cortador e diz a ele que se ele não melhorar aquele 
serviço até o final do dia, ele vai tirar vinte por cento do salário 
dele. [....] Tem deles que se zanga e fica capaz de matar o 
cabo [....] aí é quando nós entra na conversa para acalmar o 

cortador e pedir para eles fazerem direitinho para não criar 
problemas.” 

 

A ameaça é um recurso linguístico presente nessas relações no 

campo. Observando uma conversa entre o engenheiro de segurança e o cabo, 

ele repreendia o cabo por não estar fiscalizando os cortadores de cana quanto 

ao uso dos EPI‟s e repetia: “Se acontecer um acidente, você vai ser indiciado”, 

num tom de ameaça, coagindo o cabo a seguir os procedimentos de 

segurança. 

É curioso notar, que no embate linguístico entre cabo e cortador, a 

família surge como principal mecanismo de controle. No momento do 

confronto, os líderes lembram aos cortadores que eles têm família para 

sustentar, pessoas que dependem do trabalho deles para viver. A família 

aparece no discurso da usina para abrandar os cortadores quando eles estão 

furiosos com os cabos. Assim nos fala o coordenador de mão-de-obra 

Severino: 

 

J: Há muita confusão no campo, entre cortador e cabo? 
Severino: Hoje os cabos não podem andar armados no 
campo. / Vocês viram os avisos nos quadros, não viram? / 
[referindo-se ao aviso sobre proibição de armas]. Esses avisos 
foi uma portaria que a diretoria baixou, proibindo o uso de arma 
aqui na usina. [...] Então, antes os trabalhadores nos 
respeitavam mais, ninguém criava problema./ Era para fazer 
aquilo e aquilo era feito. / Eles nem levantavam a voz pra 
gente. Trabalhavam direitinho [...] Agora, eles reclamam de 
tudo, causam problemas, dão muito trabalho. 
J: E aí? Como é que vocês fazem? 
Severino: A gente? Tem que ser no diálogo, na conversa. 
(apontando o dedo indicador para a boca). [...] Quando tem um 



bagunçando no campo, causando problemas, a gente vai lá 
conversa com ele [...] fala da responsabilidade dele, da família, 
que eles pensem na família, pronto! Falou de família eles se 
acalmam mais. [...] Aí a gente diz para ele esfriar a cabeça e 
voltar para o serviço. 

 

Ao pesquisar cortadores de cana nordestinos em São Paulo José 

Roberto Pereira Novaes (2007) nos explica que:  

 

A necessidade premente de ganhar dinheiro, para assegurar a 
subsistência da família distante, tem funcionado como um freio que 
os torna mais tolerantes com descumprimentos de leis trabalhistas, 
com as injustiças e as distorções que ocorrem nas medições feitas 
pelo fiscal de turma em sua produção diária no corte da cana. 
(NOVAES, 2007, p. 171) 

 

4.3.3 Como enfrentar o risco? 

 

O surgimento da noção de risco na modernidade associado às 

estratégias de governo propiciou transformações estruturais na sociedade. 

Neste período, que Ulrich Beck (2010, [1986]) denominou sociedade de risco, o 

risco passa a ser objetivado pela quantificação, sustentado por cálculos e 

análises dos riscos, tornando cada vez mais eficaz o seu gerenciamento. No 

cerne da moderna gestão dos riscos estão as estratégias de controle da 

população, que tem como principais tecnologias: a disciplinarização e a 

regulação. 

Neste sub-tópico abordaremos os sentidos atribuídos ao controle dos 

riscos a partir dos repertórios sobre a gestão dos riscos no corte de cana. A 

partir das falas dos interlocutores, observamos dois temas: o controle dos 

riscos pela disciplinarização, por meio da normatização e o controle dos riscos 

pela educação, por meio das informações. 

 

- O controle dos riscos pela disciplinarização: “Aqui é que nem presídio” 

 

No convívio com os cortadores de cana observamos que há muitas 

estratégias de disciplinamento utilizadas pela usina. Talvez, a prática mais 

evidente seja o controle do tempo. A vida dos cortadores, sobretudo dos que 

estão alojados, é maçicamente medida e controlada pelo tempo: o tempo de 

chegada, de partida, de descanso, de lazer, de folga, de comer, de dormir. O 



tempo demarca um aprisionamento, como uma vida em cárcere. E todo esse 

controle encontra respaldo no discurso dos especialistas que definem o que é 

seguro e o que é saudável para o cortador de cana. 

O controle pela disciplinarização dos corpos implica uma série de 

medidas de prevenção normalizadoras. O pressuposto de base é que os riscos 

no corte de cana são passíveis de serem controlados. Para isso basta que os 

cortadores obedeçam às normas de segurança e as instruções de 

procedimento. 

Nas conversas que tivemos com os cortadores, a questão do bom uso 

do equipamento e da obediência às normas de segurança surge como práticas 

de segurança que ajudam a minimizar os riscos no corte de cana. Todavia, há 

falas de interlocutores que se contrapõe ao argumento de controle dos riscos, 

assumindo uma postura crítica quanto esse discurso: 

 
J: O que é que a usina fala sobre/ [ele interrompe antes que eu 
conclua a pergunta] 
Francisco: Ah! Fala muita coisa![....] E as coisas que ela fala, 
cumprisse tudo isso, ar maria. O cortador de cana era o melhor 
emprego que tinha no mundo [risada dos outros cortadores]. 
Porque fala muita coisa rapai, fala muita besteira. 
J: O quê? 
Francisco: Ôxe! Fala muita bobagem pro lado do cara pro cara 
ficar se iludindo pra vim cortar cana.(...) 
J: O que é que eles falam sobre risco, sobre acidentes? 
Francisco: Rapai, fala muita coisa. Di que o carro vai ter 
primeiros-socorro, vai ter [....] esse negócio que eles dá.(...) 
J: E quando você se acidentou[....] tinha carro pra lhe levar? 
Francisco: Mai [....] carro porra nenhuma. Teve que ligar pro 
menino puder vim, mas na hora num tinha não [...] É onde o 
cara morre. Ôxe! 

 
Como já dissemos anteriormente, além dos equipamentos de proteção 

individual, os cortadores também são obrigados a seguir o procedimento de 

corte segundo com as normas de segurança da usina. O não cumprimento 

dessas normas sujeita o cortador às penalidades dispostas na CLT: 

advertência, suspensão e demissão. Esses procedimentos de segurança estão 

descritos na “ordem de segurança” que cada cortador de cana recebe. Além 

disso, os líderes do campo são instruídos pela equipe de segurança do 

trabalho sobre o procedimento de corte de cana, e, em seguida, eles repassam 

essas instruções para os cortadores. Outra atribuição dos líderes é fiscalizar 



diariamente o trabalho dos cortadores, verificando se eles estão utilizando os 

EPI‟s e se estão seguindo os procedimentos de segurança no corte. 

Ao acompanharmos os cortadores de cana no eito, observamos que 

alguns cortadores, mesmo sendo informados sobre os procedimentos de 

segurança da usina se recusavam segui-los. Observemos essa figura: 

 

 

 

Fonte: pesquisa da autora 

 

A figura acima nos mostra os cortadores amolando o facão antes de 

iniciarem a pegada. Podemos observar que ambos estão amolando o facão 

de forma diferente. O cortador que está do lado esquerdo coloca o facão em 

seu colo, enquanto o do lado direito posiciona o facão no chão, segurando-o 

com uma das pernas. Segundo a ordem de segurança do cortador a 

amolação do facão deve ser feita da seguinte forma: 

 

Amolar o facão com movimentos repetitivos para cima e para 
baixo, sempre com o fio de corte voltado para longe do corpo, 
depois vira o lado e repete os movimentos para cima e para 
baixo e para frente e para trás. (ORDEM DE SEGURANÇA DO 
CORTE DE CANA – USINA) 

 

Neste caso, de acordo com a ordem de segurança da usina, o cortador 

do lado esquerdo estaria descumprindo essas regras. Quando em conversa 

informal com alguns cortadores perguntamos a respeito desses procedimentos 

de corte. Na ocasião, eles argumentaram que cada cortador tem a sua forma 

Foto 26 – cortadores amolando o facão 



de amolar o facão ou de fazer a braçada. Alguns não concordam com essas 

normas de segurança da usina, e sustentam sua defesa a partir da própria 

experiência pessoal no corte de cana. Percebemos que os cortadores vão 

criando suas formas de vivenciar e de enfrentar os riscos no corte de cana, que 

muitas vezes não condizem com o padrão de segurança da usina. 

Além disso, alguns cortadores argumentam que apenas o 

autogerenciamento dos riscos não é suficiente para evitá-los. A questão da 

imponderabilidade parece surgir no discurso dos cortadores de cana como 

elemento de contestação, que sustenta a sua argumentação invalidando o 

controle dos riscos por meio das medidas científico-técnicas. Nos remetendo à 

questão da reflexividade na modernidade tardia, segundo Ulrick Beck (2010, 

[1986]). 

Nesse processo, outro fato que nos chamou a atenção no eito foi o 

caso da cabana de palha que eles constroem no campo. Para Francisco, a 

tenda41 que a usina disponibiliza para os cortadores fazerem suas refeições, 

não atende às suas necessidades. Vejamos seu argumento: 

 

J:  E onde é que vocês comem? 
Francisco: (...) A gente pega [....] faz uma casa de palha e 
come debaixo. [....] É, a gente sempre tem uma casinha, mai a 
casa [a tenda] é muito difíci do cortador ir, mai pela lei do 
ministério era para a gente ir debaixo da casa [a tenda]. Mai as 
veze o cara tá com quase um quilômetro de distância, vai 
descer de onze hora/ gasta bem dizer meia-hora pra chegar lá/ 
depois voltar [....] vai perder muito tempo. 

 

Na figura abaixo, apresentamos foto da casa de palha: 

 

 

                                                             
41

 Para cumprir as exigências do Ministério do Trabalho, a usina é obrigada a dispor de uma 

tenda no campo para os cortadores fazerem suas refeições. Essa tenda deve estar a uma 

distância de trezentos metros do maior grupo de trabalhadores e deve conter: três mesas, doze 

bancos, um kit de primeiros-socorros e três garrafas térmicas de doze litros.  

Foto 27 – cortadores embaixo da casa de palha 



 

 

 

A fala de Francisco coincide com a fala de Sebastião ao argumentar 

que nem sempre as medidas de saúde e segurança tomadas pela usina 

atendem às suas necessidades. De forma que eles próprios vão encontrando 

um jeito de enfrentar os riscos. 

 
J: É lá mesmo que vocês fazem as refeições? [no campo] 
Sebastião: É lá mermo. Porque tem essa da usina mai as veze 

essa da usina tá lá [....] muito distante[....] aí não. A gente limpa 
assim o terreno [...] aí fai/ as veze fai bem grande/ cabe três, 
quatro ou cinco pessoas/ aquela sombra dá até pra dormir/ fica 
à vontade ali/ Pronto, quando o negócio tá pesado, você vai pra 
sombra [....] aí toma um pouco de ar/ um ou outro fuma [...] 
aquela coisa [....] aí dá um tempo [....] aí: “vamo pegar?” “Bora” 
(...) 

- O controle dos riscos pela educação 

A educação, como estratégia de controle, tem sido utilizada para 

auxiliar no controle dos riscos de acidentes e dos riscos como efeito à saúde, 

proporcionando informação e sugerindo maneiras seguras e saudáveis de 

viver. A idéia do que é correto e de como proceder de forma correta é 

disseminada através de palestras, cartazes informativos e Diálogo Diária de 

Segurança (DDS). 

Mas o poder que investe essas vidas tem suas sutilezas. A despeito 

disso, chamou-nos a atenção as palestras de orientação e os cartazes da 

equipe se segurança sobre alimentação, higiene bucal, higiene pessoal, 

sexualidade e outros aspectos da vida do cortador que também são alvos de 

controle. 

Fonte: pesquisa da autora 



Compreendemos que a educação tem sido utilizada no corte de cana 

como estratégia de disciplinamento dos indivíduos e gerenciamentos dos 

riscos. Através da educação veiculam repertórios que contribuem para a 

construção de sentidos sobre o que é uma pessoa saudável, quais as pessoas 

que estão em risco, e ainda mais, quais as pessoas que são consideradas um 

risco para as outras. 

Outra questão relevante é que na busca de informar a população sobre 

as condutas seguras e saudáveis, os profissionais (saúde, agrícola e outros) 

tentam mesclar o discurso prescritivo com o discurso reflexivo, ou seja, ao 

mesmo tempo em que eles estabelecem as normas e exigem o cumprimento 

delas; eles responsabilizam o sujeito para que ele auto-gerencie sua conduta, 

trazendo uma noção de liberdade pessoal. Um exemplo da educação no 

controle dos riscos está no cartaz afixado na tenda no campo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O cartaz evidencia que a postura de auto-gerenciamento adotada na 

gestão dos riscos na usina tornou-se também uma estratégia de 

assujeitamento, na medida em que responsabiliza o indivíduo pela sua 

conduta, adotando um discurso culpabilizante para aqueles que não seguirem 

suas normas. 

Nas entrevistas realizadas com os cortadores, todos tiveram algo a 

dizer sobre a questão da educação. Vejamos as diferenças e os vários sentidos 

dados a esse tema.  

Francisco reconhece a necessidade de usar os EPI‟s, mas não como 

forma de evitar acidentes, e sim de minimizar o impacto do acidente: 

Foto 28: cartaz afixado na tenda no campo 

Fonte: pesquisa da autora 

 



 

J: Como é que você faz para se proteger dos riscos? 
Francisco: Rapai [....] Já tem a bota pra proteger o corte já [....] 
já tem a caneleira. Pra se proteger agora é só/ mai num tem 
como evitar não. Quando acidente vem já sabe como é que é 
[....] é acidente, né?/ Num tem como evitar. 
J: E se a pessoa não quiser usar os EPI‟s? 
Francisco: É pior ainda [....] num pode ficar sem usar ele. 
J: Por quê? 
Francisco: Porque evita/ a minha caneleira aí mesmo, tá toda 
riscada de corte já/ Se tivesse sem ela, já tava até sem a 
perna. Nem perna tinha mai. 

 

Para Raimundo os EPI‟s não são suficientes para evitar os acidentes, 

tendo em vista que existem partes do corpo do trabalhador que continuam 

expostas: 

 

J: Que cuidados você toma [pra não se cortar]? 
Raimundo: Usar a luva, prá não se cortar [....] o material certo 
[....] se não se machuca, né? 
J: Você já viu alguém se machucar? 
Raimundo: Vi [....] na perna 
J: Na perna foi?  E ele tava usando a caneleira? 
Raimundo: Tava usando, mas só que bate no capim [o facão] 

[....] bate no capim [...] aí passou direto. 
 

A questão do controle dos riscos também passa pelo argumento da 

inevitabilidade na fala de Sebastião: 

 

J: Tem cortador que não se acidenta? 
Sebastião: Rapaz [....] tem cortador que não se acidenta, mas 
pra tudo sempre tem a primeira vez/ É por isso que eu digo que 
um dia pode acontecer o acidente [....] Agora, quando eu não 
sei [....] Eu pretendo evitar esse acidente [....] mas eu sei que 
um dia [....] 

 

Contraditoriamente, Sebastião reconhece que o controle dos riscos 

necessita de mudanças tecnológicas para aumentar a capacidade de proteção, 

e, assim diminuir as chances e acidentes: 

 

J: E com relação aos acidentes no campo, o que a usina fala? 
Sebastião: Ela exige que use essas coisa [EPI‟s] (...) Mas 
infelizmente, no caso de Daniel o corte foi acima da caneleira, 
num foi embaixo [....] Porque se tivesse sido pra baixo, ele não 
tinha se cortado/ É por isso que eu digo, se a turma pensasse 
melhor, além dela [da caneleira] devia ter uma proteção que 



viesse mais um pouco [....] Não precisa ser um negócio tão 
pesado/ Eu já vi vários acidentes, já vi vários [....] mas sempre 
é acima da caneleira. 

 

Movimenta-se também uma contracorrente que questiona qualquer 

controle do risco, seja pela disciplinarização, seja pela educação: 

 

J: Você acha o trabalho do corte de cana arriscado? 
Severino: É arriscado, é tudo [....] Mai o cabra quando for 
trabalhar, o cabra entrega o corpo a Deus [....] Agora tem gente 
que se levanta como um burro/ sabe aqueles burro brabo? 
Pronto! (...) 
J: E quais os outros riscos, além da cobra, que tem no trabalho 
do corte de cana? 
Severino: (...) Mai pra se acidentar [.....] Se o cabra for só 
pensar nisso, o cabra nunca trabaia/ Eu mermo [....] Eu num 
penso nisso não/ eu [....] o que eu faço, eu entrego a Deus. 

 

Nos diálogos que tivemos com nossos cortadores diversos repertórios 

foram utilizados por eles para dar sentido aos riscos no corte de cana. 

Percebemos que os cortadores interagem de diferentes maneiras com o risco 

no corte cana, ora apoiando as medidas preventivas, ora se contrapondo. Ora 

reconhecendo a imponderabilidade do risco, ora solicitando mais controle. 

Além disso, podemos perceber que a noção de risco é produzida nos discursos 

da Segurança e Medicina do Trabalho que a partir de seus mecanismos de 

controle define o que é risco, onde está o risco e quem está em risco. Esses 

discursos vão produzir efeitos de assujeitamento e disciplinamento, e, ao 

mesmo tempo, diferentes formas de enfrentamento e resistência. 

Compreendemos, dessa maneira, que não existe uma única versão 

sobre a questão dos riscos no corte de cana, e sim uma variedade de versões 

que são construídas para falar dos riscos. Portanto, segundo Mary Jane Spink 

(2008, p. 3):  

Nessa perspectiva, as práticas discursivas são as maneiras pelas 
quais se articulam as linguagens sociais existentes e os gêneros de 
fala, produzindo singularidades de uso e hibridizações discursivas, 
como nos mostra o estudo da linguagem dos riscos. (SPINK, 2008. p. 
2) 

 
 

Assim, a partir do eixo analítico “onde está o risco?” percebemos que 

a noção de risco no cotidiano do cortador de cana é produzida a partir de um 

discurso médico que delimita o lugar do risco. Nos repertórios utilizados pelos 



cortadores observamos que o risco está no corpo daqueles que cortam cana - 

seja por conta do facão, da cobra, do sol, da alimentação. O corpo do cortador 

de cana aparece evidenciado nas falas como um lugar de risco, e, portanto, 

alvo de gestão. De forma que, a usina se utiliza de estratégias de 

disciplinarização e de adestramento para controlar esses corpos e atingir a 

máxima produção. Mas essa não é a única versão. Os cortadores também 

falam dos riscos que são produzidos pela usina e que não são geridos ou são 

mal geridos – o mato, o cipó, o capim, as cobras. Esses riscos aparecem como 

consequência da negligência da usina às normas de segurança, que a obriga a 

garantir um ambiente seguro e saudável ao trabalhador.  

Outro eixo que analisamos foi “quem está em risco?”. A partir das 

falas dos cortadores compreendemos que está em risco no corte de cana a 

vida daqueles que se recusam a seguir as normas de segurança impostas pela 

usina. Além disso, percebemos que o discurso da Segurança do Trabalho na 

usina, embora responsabilize o sujeito para que ele se auto-gerencie, não 

deixa de produzir um efeito de assujeitamento e de disciplinarização dos 

corpos. A noção de risco produzida a partir desse discurso é de um risco que 

está relacionado à disciplinarização dos corpos, ou seja, quanto mais 

disciplinado for o cortador e quanto mais obediente às normas de segurança, 

menos riscos ele correrá. De forma que o foco continua no corpo do 

trabalhador e no controle da sua vida. 

E por fim, como “enfrentar o risco?”. A partir das falas dos cortadores 

percebemos que diversos repertórios foram utilizados para falar do controle dos 

riscos. O discurso da Segurança do Trabalho o qual delimita a noção de risco 

no corte de cana, também define quais as medidas preventivas que os 

cortadores devem adotar para evitar o risco. O pressuposto base é que os 

riscos no corte de cana são passíveis de serem controlados, e esse controle se 

dá pela disciplinarização dos corpos, através das medidas de prevenção de 

acidentes. De maneira que, a forma segura dos cortadores enfrentarem o risco 

é cumprindo as normas de segurança da usina e as instruções de 

procedimento no corte. Nesse sentido, a norma e a educação surgem como as 

principais ferramentas de controle utilizadas pela usina. Mas essa não é a 

única forma dos cortadores enfrentarem os riscos.  



Nas falas dos cortadores percebemos que muitos contestam as 

medidas preventivas da usina, desqualificam a eficácia desses equipamentos e 

adotam outras práticas de segurança. Embora haja uma tentativa constante de 

controle desses corpos, as formas que os cortadores de cana encontram para 

enfrentar os riscos e enfrentar o controle da usina são diversificadas. Essas 

respostas que são criadas pelos cortadores aparecem como formas de 

enfrentamento e de resistência ao controle da usina, que tenta a todo custo 

capturar essas vidas. Nessa relação de forças, os cortadores atam seus 

próprios nós, como forma de resistir e não se rendem completamente a esse 

poder. Essas resistências são microespaços de liberdade criados pelos 

cortadores, na tentativa de afirmar sua própria vida e seu próprio modo de 

viver. 
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FINAIS 

 
 
 

 

Desatando os nós 

 

Na discussão proposta, buscamos compreender a linguagem dos 

riscos identificando os repertórios linguísticos que circulam no cotidiano no 

cortador de cana, incluindo na nossa análise tanto a regularidade, quanto a 

variabilidade e polissemia. A partir desses repertórios podemos compreender 

como os cortadores nomeiam e reconhecem os eventos considerados 

arriscados no corte de cana. Além disso, considerando que no corte de cana 

existe um conjunto de repertórios sobre risco que estão presos ao elemento de 

governamentalidade, procuramos, ainda, compreender quais os efeitos que 

esse discurso produz na vida dos cortadores. 

Anteriormente, afirmamos que no interior de campos de saber, 

desenham-se formas de falar sobre os riscos que são específicas a certas 

tradições discursivas, vinculadas a determinadas maneiras de gerenciar os 

riscos. Em nossa análise, observamos que a noção de risco para o cortador de 

cana é fortemente marcada e organizada pelo discurso da Saúde e da 

Segurança do Trabalho, que ancorado nesse poder-saber determinam quais as 

condutas saudáveis, seguras e corretas que os cortadores devem seguir.  

A usina, sob a justificativa de prevenir e proteger a saúde dos 

cortadores de cana, tem se apoiado em procedimentos de poder e de saber na 

tentativa de controlar a vida desses cortadores, de forma que a vida do 

cortador recai no campo de controle do saber e da intervenção do poder. 

Nesse contexto, a educação tem sido utilizada no corte de cana como 

a principal estratégia de controle e disciplinamento dos indivíduos no 



gerenciamento dos riscos. Estão também presentes nesses discursos, 

repertórios que fazem alusão à responsabilidade e obrigação que cada 

indivíduo possui na conquista permanente de sua segurança e do seu bem-

estar. 

Para entendermos melhor essa questão, traremos para a discussão o 

trabalho de Foucault, em “A ordem do discurso”, 1970. Na sua análise, 

Foucault afirma que o discurso é um lugar de exercício do poder na medida em 

que controla, seleciona e organiza aquilo que pode ser dito ou não. E assim, 

apoiado num saber institucionalizado, esse discurso irá impor suas verdades e 

exercerá sobre outros discursos uma espécie de pressão na tentativa de 

desautorizá-los. 

Se considerarmos, a partir de Foucault, que tudo o que criarmos será 

investido pelo poder, com efeito, o conceito de risco, criado na modernidade, só 

foi incorporado na sociedade após uma longa formalização do saber-poder, 

pela teoria da probabilidade e da estatística, e em seguida, na saúde, pela 

epidemiologia.  

Neste cenário contemporâneo e moderno (que pode ser o corte de 

cana ou outra produção sociocultural) em que a gestão do risco tornou-se 

objeto de governo, Foucault nos ajuda a pensar a crescente intensificação das 

lutas em torno da subjetividade, que têm causado significativas mudanças tanto 

nas relações de poder como nas ações resistentes a esse poder. 

No momento em que a noção de indivíduo como gestor de si tornou-se 

uma premissa da vida contemporânea, a autonomia e a liberdade individual 

surgem como valores centrais na nossa sociedade. Porém, Bagrichevsky et al 

(2010) nos adverte que essa liberdade de opção e de escolha para conduzir 

nossa saúde e nossas vidas podem produzir efeitos danosos nos indivíduos. 

Nos dizeres de Zygmund Bauman (1998): “O dever da liberdade sem os 

recursos que permitem uma escolha verdadeiramente livre, é, para muitos, 

uma receita de uma vida sem dignidade, preenchida em vez disso com 

humilhação e autodepreciação.” (BAUMAN, 1998, p. 243) 

Assim, questionamos o compromisso ético e político da Medicina do 

Trabalho que pauta seu discurso em modelos de vida saudável, sem sequer 

perguntarem se aquela população dispõe de condições ou de recursos 

necessários para assumir esses padrões, ou mesmo, se esses modos de viver 



são condizentes com a sua vida. Por isso para Bagrichevsky et al (2010) a 

ênfase na ação individual promove autonomia na forma, mas na essência 

continua despolitizada.  

Por fim, gostaríamos de fazer uma última reflexão no que diz respeito 

às formas de resistências praticadas pelos cortadores. Na tentativa de esboçar 

uma consideração final, retomo as inquietações iniciais que me levaram a 

questionar o fenômeno do risco no corte de cana: “O que é risco para o 

cortador de cana? Porque eles se acidentam? Seria negligência teimosia, 

resistência ou o quê?” 

Sabemos que o tema do poder nos conduz também a outra reflexão. 

Se no cotidiano das usinas de açúcar, tudo é tão controlado - a forma de 

trabalhar, de comer, de dormir, de se divertir, de descansar - se, enfim, o poder 

investiu maciçamente essas vidas, uma questão se impõe: onde estão os 

espaços de liberdade desses cortadores? O que fazem esses cortadores para 

não se sujeitarem completamente ao controle da usina? Que aspectos dessas 

vidas não se deixam render pelas tecnologias de controle dos corpos? Que 

liberdade eles têm para alterizar o que está posto? Se o poder investe a vida 

desses cortadores, a partir de onde eles vão resistir?  

Em “A História da Sexualidade” Foucault declara: “As forças que 

resistem se apoiaram exatamente naquilo sobre o que ele investe – isto é, na 

vida e no homem enquanto ser vivo.” (FOUCAULT, 2010, [1988], p. 157). E 

quando as forças resistem a essas normas é para reivindicar a vida, a vida que 

se volta contra o sistema que tenta controlá-la. Assim, para Foucault, se o 

poder toma de assalto a vida, as resistências surgem a partir dela. Neste 

sentido, entendemos que a vida do cortador de cana, é ao mesmo tempo um 

lugar de investimento do poder, e um lugar de ação das resistências. 

Para Foucault as relações de poder suscitam necessariamente uma 

multiplicidade de pontos de resistências. De forma que, não haveria poder se 

não houvesse resistência. (CASTRO, 2009).  Mas essas resistências não serão 

encontradas fora dessa relação, pelo contrário, é na relação que elas estão. E, 

ainda, segundo Michel de Certeau (2011) essas resistências a que Foucault se 

refere não são necessariamente da ordem das denúncias, dos protestos, das 

reivindicações, mas, igualmente, dos pequenos sucessos, das astúcias, das 

espertezas, que sinalizam os microespaços de liberdade. (CERTEAU, 2011) 



De acordo com Michel de Certeau (2011) o cotidiano se inventa com 

mil “maneiras de fazer” que constituem a multiplicidade de tática – arte dos 

“fracos” – que articuladas sobre os detalhes do cotidiano alteram o seu 

funcionamento. Para o autor, essas táticas aparecerão a título de resistências. 

Em “A Invenção do cotidiano” Michel de Certeau (2011) nos ensina que “é 

sempre bom recordar que não se devem tomar os outros por idiotas” 

(CERTEAU, 2011, p. 19). O autor propõe uma revolução do olhar, de modo a 

enxergar a liberdade interior dos não conformistas, mesmo reduzidos ao 

silêncio. Importa, antes de tudo, respeitar toda a resistência, ainda que mínima. 

É preciso concentrar a atenção nos minúsculos espaços de jogo, de modo a 

enxergar na “liberdade gazeteira das práticas as microdiferenças onde tantos 

outros só vêem obediência e uniformização.” (CERTEAU, 2011, p.18) 

Não nos resta dúvida que o canavial é um lugar marcado pela 

exploração de muitas vidas, possivelmente, eco de nossa história nacional. 

Também reconhecemos que o discurso institucional exerce um poder 

disciplinarizador sobre os cortadores de cana. Porém, o que venho propor 

nessa discussão final e que desde as primeiras páginas tenho tentado 

evidenciar, é a necessidade de converter o nosso olhar ao cortador de cana, 

não os enxergarmos como pessoas passivas, servis e dóceis, mas como 

sujeitos que elaboram e forjam para si microespaços de liberdades.  

A tarefa de pensar um sujeito ativo nas relações de poder, sobretudo, 

quando este é reflexo da segregação social, talvez seja o grande desafio. A 

possibilidade de pensarmos um sujeito de ação introduz um campo de novas 

criações, invenções, e por que não dizer, de novos olhares e novas narrativas. 

Assim, propomos pensar o canavial não como um espaço de dominação, antes 

como um espaço de luta contínua, algumas vezes rebenta e outras vezes mais 

silenciosa, mas sempre constante. Nos dizeres de Certeau (2011): “o cotidiano 

se inventa com mil maneiras de caça não autorizada.” (CERTEAU, 2011, p. 38) 

Neste trabalho, não propomos achar soluções para a questão do risco 

no corte de cana. Antes, o nosso compromisso é problematizar a cena, 

buscando provocar algumas reflexões sobre os riscos no corte de cana, 

sobretudo, ali onde as forças se encontram, se enfrentam, atam e desatam 

seus nós.  



Ao final dessa jornada, esperamos que esta pesquisa tenha trazido 

contribuições para a discussão dos riscos na modernidade e que a partir dela 

possam surgir outras reflexões e aprofundar outras (novas?) questões. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE I – Carta de anuência 

Declaro que tenho conhecimento do Projeto de Pesquisa “Os nós da cana:  os discursos 

sobre riscos em usina de açúcar e álcool de Pernambuco”  a ser desenvolvido pela 

mestranda Joyce de Melo Beltrão, sob a orientação da professora Drª Rosineide de 

Lourdes Meira Cordeiro, no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da 

Universidade Federal de Pernambuco. 

O Projeto tem como objetivo compreender a noção de risco para o cortador de cana e os 

efeitos do discurso sobre risco no cotidiano do corte da cana, na usina de açúcar e álcool de 

Pernambuco.  

Estou ciente que o referido estudo utilizará como instrumento de coleta entrevistas com 

os cortadores de cana e a observação deles no campo. Ficou acordado que, seguindo os 

princípios éticos que orientam a pesquisa científica, as pessoas entrevistadas assinarão o 

termo de consentimento livre e esclarecido, no qual consta o compromisso que a 

identidade dos entrevistados será inteiramente preservada e que os resultados do estudo 

serão utilizados para fins acadêmicos. De igual forma, a pesquisadora comprometeu-se 

a não divulgar o nome da usina, e, ainda, que esta colaboração não implica custos 

financeiros, nem emprego de recursos materiais ou humanos por parte da Usina. 

Informo, ainda, que estou disposto a colaborar com o desenvolvimento do referido 

projeto em tudo aquilo que for necessário e que estiver ao alcance da Usina, sobretudo, 

no que se refere ao contato com os cortadores de cana. 

Pelo que, dou meu consentimento. 

 

Primavera, ______ de ________________ de 2010. 

 

 

________________________________________ 

Superintendente da usina 
  

 

______________________________________ 

Joyce Beltrão 

Mestranda em Psicologia da UFPE 



APÊNDICE II – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

Pessoas alfabetizadas 

 
Convidamos o(a) senhor(a) a participar da pesquisa “„Os nós da cana: os 

discursos sobre riscos nas usinas de açúcar de Pernambuco”, cujo objetivo é 

compreender a noção de risco para o cortador de cana na usina de açúcar e álcool de 

Pernambuco, ficando acordado que as informações fornecidas pelo senhor(a) não serão 

utilizadas para outro fim além deste. Informamos que esta pesquisa se trata de uma 

atividade voluntária, da qual o(a) senhor(a) poderá desistir a qualquer momento, sendo a 

sua participação isenta de qualquer remuneração. Nestes termos, o(a) senhor(a) poderá 

recusar-se e/ou retirar este consentimento, informando à pesquisadora, sem prejuízo 

para ambas as partes a qualquer momento que desejar.  

A partir dessa pesquisa, forneceremos os resultados deste trabalho à equipe de 

Segurança do Trabalho, a fim de desenvolver Programas de Prevenção de Acidentes que 

contribuam para um melhor entendimento dos cortadores quanto aos riscos inerentes às 

atividades que eles desenvolvem e ajudem a diminuir o índice de acidentes e mortes no 

trabalho. 

Esclarecemos, ainda, que os usos das informações oferecidas pelo(a) senhor(a) 

estão submetidos às normas éticas destinadas à pesquisa envolvendo seres humanos, do 

Comitê de Ética em Pesquisa da UFPE.Sua colaboração se fará de forma anônima, por 

meio de entrevista semi-estruturada, a ser gravada a partir da assinatura dessa 

autorização. O acesso e a análise dos dados coletados se farão apenas pela pesquisadora, 

Joyce de Melo Beltrão e sua orientadora, Profa. Dra. Rosineide de Lourdes Meira 

Cordeiro. Considerando que a pesquisa possa gerar algum tipo de constrangimento, 

neste caso, nos dispomos a oferecer apoio psicológico. 

 Caso você tenha alguma dúvida ou se sinta prejudicado(a), poderá contatar a 

pesquisadora responsável a qualquer momento que julgar necessário, residente no 

endereço: Rua Bruno Veloso, 393, ap. 1201, Boa Viagem, CEP: 51021-180 Recife-PE; 

que seus telefones são: (81) 9969-0923 ou (81) 3326-8153, e que seu e-mail é 

joycebeltrao@yahoo.com.br ou ainda o Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres 

Humanos do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal e Pernambuco 

(CEP/CCS/UFPE), o qual localiza-se no endereço Av. Prof. Moraes Rego s/n, Cidade 

Universitária, Recife- PE, CEP: 50670-901, Tel.: 2126 8588 . Informamos que a 

pesquisadora. A pesquisadora me ofertou uma cópia assinada deste Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, conforme recomendações do Comitê de Ética e 

Pesquisa. Após ter lido e discutido com a pesquisadora os termos contidos neste 

consentimento esclarecido, concordo em participar como interlocutor(a), 

colaborando, desta forma, com a pesquisa. 

Primavera-PE, ____ /____ / 2011. 

Assinatura do(a) participante: ______________________________________________ 

Assinatura do(a) pesquisador: ______________________________________________ 

Assinatura da testemunha: _________________________________________________ 

Assinatura da testemunha: _________________________________________________ 

mailto:joycebeltrao@yahoo.com.br


APÊNDICE III – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 
Pessoas não-alfabetizadas 

 

Convidamos o(a) senhor(a) a participar da pesquisa “„Os nós da cana: os 

discursos sobre riscos nas usinas de açucar de Pernambuco”, que será desenvolvida pela 

pesquisadora Joyce de Melo Beltrão no Mestrado de Psicologia da Universidade Federal 

de Pernambuco (UFPE), cujo objetivo é compreender a noção de risco para o cortador 

de cana na usina de açúcar e álcool de Pernambuco, para isso pretendemos colher 

informações com os cortadores de cana a respeito do trabalho que eles desenvolvem, 

dos riscos a que estão expostos e dos cuidados que tomam para evitá-los. Ficando 

acordado que as informações fornecidas pelo senhor(a) não serão utilizadas para outro 

fim além deste. Informamos que esta pesquisa se trata de uma atividade voluntária, da 

qual o(a) senhor(a) poderá desistir a qualquer momento, sendo a sua participação isenta 

de qualquer remuneração. Nestes termos, o(a) senhor(a) poderá recusar-se e/ou retirar 

este consentimento, informando à pesquisadora, sem prejuízo para ambas as partes a 

qualquer momento que desejar. Esclarecemos, ainda, que os usos das informações 

oferecidas pelo(a) senhor(a) estão submetidos às normas éticas destinadas à pesquisa 

envolvendo seres humanos, do Comitê de Ética em Pesquisa da UFPE. 

A partir dessa pesquisa, forneceremos os resultados deste trabalho à equipe de 

Segurança do Trabalho da usina, a fim de desenvolver Programas de Prevenção de 

Acidentes que contribuam para um melhor entendimento dos cortadores quanto aos 

riscos inerentes às atividades que eles desenvolvem e ajudem a diminuir o índice de 

acidentes e mortes no trabalho. Sua colaboração se fará de forma anônima, por meio de 

entrevista semi-estruturada, a ser gravada a partir da assinatura dessa autorização. O 

acesso e a análise dos dados coletados se farão apenas pela pesquisadora, Joyce de Melo 

Beltrão e sua orientadora, Profa. Dra. Rosineide de Lourdes Meira Cordeiro. 

Considerando que a pesquisa possa gerar algum tipo de constrangimento, neste caso, 

nos dispomos a oferecer apoio psicológico. Caso você tenha alguma dúvida ou se sinta 

prejudicado(a), poderá contatar a pesquisadora responsável a qualquer momento que 

julgar necessário, residente no endereço: Rua Bruno Veloso, 393, ap. 1201, Boa 

Viagem, CEP: 51021-180 Recife-PE; que seus telefones são: (81) 9969-0923 ou (81) 

3326-8153, e que seu e-mail é joycebeltrao@yahoo.com.br ou ainda o Comitê de Ética 

em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos do Centro de Ciências da Saúde da 

Universidade Federal e Pernambuco (CEP/CCS/UFPE), o qual localiza-se no endereço 

Av. Prof. Moraes Rego s/n, Cidade Universitária, Recife- PE, CEP: 50670-901, Tel.: 

2126 8588.  

A pesquisadora me ofertou uma cópia assinada deste Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, conforme recomendações do Comitê de Ética e 

Pesquisa. Após ter lido e discutido com a pesquisadora os termos contidos neste 

consentimento esclarecido, concordo em participar como interlocutor(a), 

colaborando, desta forma, com a pesquisa. 

 

mailto:joycebeltrao@yahoo.com.br


Eu_______________________________________ assino o presente termo a rogo de 

_________________________________________ em virtude do mesmo ser não-

alfabetizado. 

Assinatura do alfabetizado:________________________________________________ 

Primavera-PE, ____ /____ / 2011. 

Assinatura do(a) pesquisador: ______________________________________________ 

Assinatura da testemunha: _________________________________________________ 

Assinatura da testemunha: _________________________________________________ 
 



APÊNDICE IV – Roteiro de entrevista 

 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA  
“Os nós da cana: a linguagem dos riscos  

no cotidiano do cortador de cana em  
usina de açúcar de Pernambuco”  

Joyce Beltrão 

 

 
 
DADOS PESSOAIS 
- Nome 
- Idade 
- Estado civil 
- Escolaridade 
- Quantidade de filhos  
- Localidade 
 

CAMPO, RISCO E ACIDENTE 
 

 

 1.  Me fala como começou o seu trabalho no campo? 
2. Como é para você o trabalho do corte de cana? Me fala 

um pouco sobre isso. 
3. Me fala um pouco sobre a pegada no campo. 
4. Quais os riscos no trabalho do corte de cana? 
5. Você já viveu alguma situação de acidente no campo ou 

conhece alguma história de acidente no corte de cana?  
6. O que você sente no corpo por conta do corte de cana? 
7. Em caso de acidentes ou doenças, o que você conhece dos 

seus direitos? 

RELACIONAMENTO COM: 
LÍDERES DE CAMPO,  
OS OUTROS CORTADORES E 
FAMÍLIA 

 

 8. Me fala um pouco da relação de vocês com os líderes de 
campo. 
9. Em caso do cortador se acidentar no campo, como o líder 
age nessa situação? 
10. Como é o convívio com os outros cortadores?  
11.  E quando um colega do mesmo quarto se acidenta ou fica 

doente? 
12.  Como fica a relação co sua família? 

A GESTÃO DOS RISCOS  

 13. O que a usina fala sobre os acidentes no corte de cana? 
14. Como eles orientam vocês? 
15. Como vocês fazem para se proteger dos acidentes? 
16. E quando o EPI machuca ou começa a incomodar? 
17. Em caso de acidente, como vocês procedem? 

 



APÊNDICE V – Convenção para transcrição de entrevistas 

 

Sinais  Significados 

((    )) Ações não-verbais ocorridas durante 
a conversa 

[      ] Informações adicionais ou exclusão 
intencional de informações 

<<    >>    Citação de fala de outra pessoa ou de 

fala própria dita em ocasião anterior 

negrito Ênfase na palavra 

(.) Pausa entre as falas 

(i) Interrupção da gravação 

[.....] Pausa na própria fala 

/ Interrupção na própria fala 

(geralmente feitas para 

retificações) ou na fala do outro 

interlocutor 

*   Palavra incompreendida 

** Trecho incompreendido 

//     // Falas conjuntas sobrepostas 

(...) Corte de um trecho transcrito 

(?) 

 

Dúvidas na transcrição 

[       ] 

 

Comentários 

 

   

   

 



 ANEXOS 

ANEXO I – Acidentes do trabalho no Brasil 

 

 QUANTIDADE DE ACIDENTES DO TRABALHO NO BRASIL 

 GRUPO DE ATIVIDADES 

ECONÔMICAS 

2008  2009 2010  

1º Construção Civil 52.830 55.670  54.664  

2º Hospital 43.871  48.379  48.311  

3º Agricultura  25.022  25.512  23.685  

 SUB-GRUPO 
AGRICULTURA  

   

1º Corte de cana 8.449 7.604 6.354 

Fonte: Dataprev - Ministério da Previdência Social 

 

 

 



ANEXO II – Atividades do trabalhador rural 

FUNÇÃO DESCRIÇÃO DAS 
ATIVIDADES 

 

EQUIPAMENTO DE 
PROTEÇÃO INDIVIDUAL 
(EPI) 

P
R

E
P

A
R

O
 D

E
 S

O
L

O
 

Roço Atividade realizada com uso 
de estrovenga ou foice de 
roço para corte de ervas 
daninhas e restos de cana 

Boné árabe e Bota de 
PVC e/ou couro 

Encoivaração Atividade manual realizada 
para juntar mato roçado 

Boné árabe e Bota de 
PVC e/ou couro 

Sulcamento Atividade realizada com 
enxada em áreas não 
mecanizadas que consiste na 
abertura de sulco  

Boné árabe e Bota de 
PVC e/ou couro 

Abrir valeta Atividade realizada com uso 
de pá e enxada para abrir e 
conservar canais  

Boné árabe e Bota de 
PVC  

P
L

A
N

T
IO

 

Corte semente  Corte de cana manual onde a 
cana deve ser cortada com 
facão previamente amolado, 
sempre rente ao solo com o 
facão em movimento 
perpendicular ao solo. 

Boné árabe, Bota 
c/biqueira, Luva 
canavieira, Mangão, 
Peneira canavieira, 
Óculos de proteção, 
Bainha p/ facão, Porta 
lima 

Distribuição de 
semente 

Atividade realizada para 
distribuição da semente no 
campo 

Boné árabe, Bota de PVC 
e/ou couro, Luva de 
proteção 

Semeio de 
semente 

Atividade realizada para 
distribuição da semente na 
área sulcada 

Boné árabe e Bota de 
PVC e/ou couro 

Talhação Atividade realizada para 
picotar a semente no sulco 

Boné árabe e Bota de 
PVC e/ou couro 

Cobertura Atividade realizada para 
cobrir de terra os rebolos 
semeados, por meio de 
enxada  

Boné árabe e Bota de 
PVC e/ou couro 

T
R

A
T

O
S

 C
U

L
T

U
R

A
IS

 

Correção de 
solo 

Atividade realizada para 
correção do pH do solo com 
calcário e/ou gesso, devendo 
cobrir a área uniformemente, 
evitando acúmulo de produto 
em determinado ponto, evitar 
horários de vento forte. 

Boné árabe, Bota de PVC 
e/ou couro, Luva de 
proteção e EPR 

Adubação Atividade realizada com a 
finalidade de adubar o solo 
com fertilizantes (nitrogênio, 
fósforo e potássio), onde são 
distribuídos manualmente 
utilizando medidas, devendo 
seguir as linhas da cana, 
uma por vez em todas as 
touceiras. 

Boné árabe, Bota de PVC 
e/ou couro, Luva de 
proteção 



Fonte: usina pesquisada 

Limpa Atividade realizada 
manualmente para arrancar 
ervas daninhas que brotam 
na área de cultivo da cana de 
açúcar, nivelar lombos 
identificados e arrancar 
capim, com uso de enxada.  

Boné árabe e Bota de 
PVC e/ou couro 

Irrigação Atividade realizada na 
irrigação da cana de açúcar 
com motores a diesel. O 
trabalhador tem a função de 
distribuir os tubos e 
acessórios de alumínio ou 
galvanizado encaixando-os 
de forma que não haja 
vazamentos. 

Boné árabe, Bota de PVC 
e/ou couro, Luva de 
proteção 

C
O

L
H

E
IT

A
 

Feitio de aceiro Atividade realizada com 
facão abrindo uma faixa com 
espaçamento de 2 (duas) 
braças de largura, cortando 
rente ao solo e jogando a 
cana para o lado que irá ser 
queimada. 

Boné árabe, Bota de 
couro, óculos de proteção, 
Luva de proteção 

Queima de cana Atividade realizada 
normalmente durante o 
horário noturno por pessoas 
experientes, antes do corte 
da cana. 

Boné árabe, Bota de 
couro, óculos de proteção, 
Luva de proteção 

Corte de cana Corte de cana manual, onde 
a cana deve ser cortada com 
facão previamente amolado, 
sempre rente ao solo com o 
facão em movimento 
perpendicular ao solo, as 
palhas despontadas 
colocadas a meia braça da 
esteira da cana.  A esteira 
deve ser posicionada a uma 
braça da estrada de forma a 
facilitar o carregamento. 

Boné árabe, Bota 
c/biqueira, Luva 
canavieira, Mangão, 
Peneira canavieira, 
Óculos de proteção, 
Bainha p/ facão, Porta 
lima 

Embolação de 
cana 

Atividade realizada pelo 
trabalhador com uso de 
“leva” onde a cana é 
embolada para local onde 
possa ser recolhida. Isto 
acontece em locais de 
topografia acidentada de 
difícil acesso para 
carregadeiras de cana. 

Boné árabe, Bota de 
couro, Luva de proteção  

Apanha 
(Bituqueiro) 

Atividade realizada para 
recolhimento da sobra de 
cana deixada pelo 
carregamento mecanizado. 

Boné árabe, Bota de 
couro, Colete refletivo, 
Luva de proteção 

Atrelamento de 
carga 

Atividade realizada para 
atrelar e desatrelar reboques 
de cana do trator ou 
caminhão canavieiro. 

Boné árabe, Bota de 
couro, Colete refletivo, 
Luva de proteção 



ANEXO III- Tabela Salarial 

 

SALÁRIO UNIFICADO DOS CANAVIEIROS DE PERNAMBUCO 

A PARTIR DO DIA 01 DE MARÇO DE 2011 

 

CONSIDERANDO A SEGUINTE EVOLUÇÃO:  

 

- Valor do salário na data base em outubro de 2009 = R$495,00.  

- Valor do salário por ocasião do reajuste do salário mínimo em 01 de janeiro de 2010 = 

R$520,00.  

- Valor na data base em outubro de 2010 = 547,00.  

- Novo valor com base no reajuste do salário mínimo vigorando a partir 01/03/2011 = 

R$557,00, que representa 12,57% sobre o salário de Outubro/2009.  

 

SALÁRIO UNIFICADO: R$ 557,00 (Quinhentos e cinquenta e sete reais) 

 
SALÁRIO MENSAL  R$ 557,00  

SALÁRIO SEMANAL  R$ 129,97  

SALÁRIO QUINZENAL  R$ 278,50  

DIÁRIA  R$ 18,57  

HORA NORMAL  R$ 2,53  

HORA EXTRA  R$ 4,05  

FRAÇÃO DO 13º (MÊS)  R$ 46,42  

FRAÇÃO DE FÉRIAS + 1/3  R$ 61,89  

Fonte: Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Pernambuco 
(FETAPE) 



ANEXO IV- Ordem de segurança do corte de cana 

 

1. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 
 

 Corte de cana 

Realizar o corte da cana de acordo com o procedimento de corte estabelecido pela Usina 

União e Indústria S/A, onde a cana deve ser cortada com facão previamente amolado, 

sempre rente ao solo com o facão em movimento perpendicular ao solo, as palhas 

despontadas colocadas a meia braça da esteira da cana.  A esteira deve ser posicionada a 

uma braça da estrada de forma a facilitar o carregamento.  

 

2. RECOMENDAÇÕES BÁSICAS DE SEGURANÇA: 
 

Obedecer e respeitar as sinalizações e indicações de segurança contidas no local de 
trabalho; 

Não transitar pelo local de trabalho sem o equipamento de proteção apropriado quando 
de fizer necessário; 

Utilizar os Equipamentos de Proteção Individual apenas para a finalidade a que se 
destinam, mantendo-os sob sua guarda e conservação; 

Observar atentamente o meio ambiente do trabalho, e solicitar as correções necessárias, 
junto às pessoas competentes, das condições inseguras encontradas, imediatamente; 

Não ultrapassar seus limites físicos, ou seja, se não está habilitado para desempenhar 
qualquer atividade, não a faça; 

Todo e qualquer acidente / incidente, o funcionário deve comunicar o fato de imediato ao 
setor de SEGURANÇA DO TRABALHO para que sejam tomadas as providências junto 
ao MÉDICO DO TRABALHO da empresa; 

Divulgar a CIPATR. 
 

3. RECOMENDAÇÕES ESPECÍFICAS DE SEGURANÇA 

 

Antes de iniciar o corte da cana 

 Amolar o facão com movimentos repetitivos para cima e para baixos sempre com o fio de 
corte voltado para longe do corpo, depois vira o lado e repete os movimentos para  cima e 
para baixo e para frente e para trás. 

 Fazer um alongamento dos músculos dos braços, das costas e das pernas antes de iniciar a 
jornada. 

 

Durante o corte da cana 

 

 Corta abraçando a touceira de forma a cortar uma maior quantidade de cana com uma menor 
quantidade de movimentos. 

 Cortar a cana com o facão perpendicular ao solo. 

 Posicionar os pés de forma que o pé não fique no raio de ação do facão. 

 Fazer o desponte da cana sempre com movimentos afastado do corpo. 

 Jogar a cana cortada para trás deixando um espaço livre de movimentação das pernas e 
apoio dos pés. 

 Fazer uma pausa as 9:00 h da manhã e as 14:00 h da tarde para descanso e hidratação. 

 

Recomendações após a aplicação 

 Após encerrada a atividade de corte, fazer um alongamento relaxando os músculos. 

 Tomar bastante líquidos de forma a repor a água perdida em forma de suor durante a jornada 
de trabalho. 

 

 



Outras recomendações 

 Controlar os limites de peso para transporte, descarga e levantamento manual individual de 
materiais. 

 Comunique a CIPATR ou ao SESTR qualquer irregularidade que possa colocar você ou seus 
companheiros em risco de acidentes.  

 

4. EPI 
 

RISCOS AMBIENTAIS ASSOCIADOS À ATIVIDADE 

RISCO FATOR DE RISCO 

Físico Calor (radiação solar)  

Químicos - 

Biológicos - 

RISCOS DE SEGURANÇA 

Ergonômicos Postura: Movimentos repetitivos, corte  em terrenos inclinados. 

Acidentes Picadas por animais peçonhentos; lesões oculares por ciscos, brotos e folhas 
de cana; queda de barreiras, perfuração por objeto cortante. 

 
 

5. PENALIDADES 
 

Cabe aos empregados observar as Normas de Segurança e Medicina do Trabalho e as instruções 
contidas nas Ordens de Serviço, conforme Artigo 158, Inciso I, do Capítulo V da CLT. 

O não cumprimento ao disposto nesta Ordem de Serviço sujeita o trabalhador às penalidades 
dispostos da CLT: 

1 – Advertência verbal 

2 – Advertência por escrito 

3 – Suspensão 

4 – Demissão por justa causa 

 

6. DECLARAÇÃO 
 

Declaro que recebi da Usina _________________ as orientações contidas nesta Ordem de 
Serviço, bem como cópia da mesma, afirmo ter sido treinado para o uso adequado dos EPI de 
utilização obrigatória na minha função comprometendo-me utilizá-los e conservá-los durante a 
execução das minhas atividades,solicitando sua substituição sempre que necessário atenderei às 
orientações contidas neste documento. 

Esta ordem de serviço deverá ser divulgada para conhecimento de todos os colaboradores da 
empresa _______________ que darão ciência por escrito de ter conhecimento das mesmas 
normas citadas e que deverão cumpri-las. 

 
 

Primavera,   de     de 2011. 
 

Nome:        Nº matrícula:     
 

Assinatura:        
 

 

 

______________________________________________________________________________                                                                          ___________________________________________________________ 

     Técnico de Seg do Trabalho - Registro MTE:           Engenheiro de Seg. do Trabalho 

 

Fonte: usina pesquisada 
 


