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RESUMO 
 
Este artigo é motivado pelas primeiras reflexões surgidas na 
imersão no campo de pesquisa sobre jovens, assalariamento 
rural e identidades, no setor canavieiro da região norte do 
estado do Piauí. A discussão tratará como as metamorfoses do 
mundo do trabalho refletem no espaço rural piauiense, 
atingindo principalmente jovens que anualmente são 
recrutados para trabalharem no período de safra atuando em 
várias funções. As mudanças provocadas no trabalho pelo 
sistema capitalista, produzem efeitos nos aspectos sociais, 
econômicos e culturais, tornando necessário refletir sobre as 
ações e politicas formuladas para essa classe que assegure 
direitos, promova qualificação dos trabalhadores neste setor. 
 
Palavras-chave: Trabalho. Capitalismo e Agroindústria 
Canavieira. 
 
ABSTRACT 
 
This article is motivated by the first reflections arising from the 
immersion into the search field of youth, rural wage and 
identities, in the sugarcane industry in the northern region of the 
state of Piauí. The discussion will address how the world of 
work metamorphoses reflected in Piauí countryside, affecting 
mainly young people each year are recruited to work in the 
harvest period working in various functions. The changes 
brought about by the capitalist system at work, produce effects 
on social, economic and cultural, making it necessary to reflect 
on the actions and policies formulated for this class to ensure 
rights, promote qualification of workers in this sector. 
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1 - Introdução 

 

O trabalho como categoria sociológica, remete-se a construção sociocultural e 

econômica que o envolve no decorrer da história da humanidade, onde muitos significados 

lhe foram atribuídos. 

A palavra trabalho, de acordo com Albornoz (2000) se origina do latim tripalium 

embora outras hipóteses a associem a trabaculum, seu significado real está relacionado a 

“instrumento de tortura” sendo que há muito tempo tem sido encarada como uma atividade 

penosa e torturante.   

Arendt (2007) afirmou que dentre as definições, ou significados que perpassam o 

significado do trabalho, os gregos distinguiram claramente a atividade braçal de quem 

cultiva a terra, a atividade manual do artesão e a atividade do cidadão que discute e procura 

soluções para os problemas da polis, desta forma utilizavam termos como – labor, poiesis e 

práxis – para referir a cada atividade.  Contudo, Arendt conduz a se repensar esses 

significados em contextos posicionados na contemporaneidade, assim se refere ao trabalho: 

“O trabalho é atividade correspondente ao artificialismo da existência humana, 
existência esta não necessariamente contida no eterno ciclo vital da espécie, cuja 
mortalidade não é compensada por este último. O trabalho produz um mundo 
artificial de coisas, diferente de qualquer ambiente natural. Dentro de suas fronteiras 
habita cada vida individual, embora este mundo se destine a sobreviver e a 
transcender todas as vidas individuais. A condição humana do trabalho é a 
mundanidade”. (ARENDT, 2007, p.15) 

  

Na obra, manifesto do partido comunista, Marx (1986) descreve que a “moderna 

sociedade burguesa, ao sair do declínio feudal, não aboliu os antagonismos de classe, mas 

criou no novo sistema em vigor outras novas classes, condições de opressão e novas 

formas de luta no lugar das que existiam anteriormente”. 

 A ideia de trabalho, ou uso do mesmo para a manutenção da vida, inicialmente 

para Marx, parte da caracterização do mesmo como uma interação do homem com o mundo 

natural, onde os produtos como resultado da ação do trabalho sofrem mudanças para um 

determinado fim, sendo que “a utilização da força de trabalho é o próprio trabalho”. Ao 

contrário do determinismo religioso sobre trabalho, Marx (1996) explica como o processo de 

transformação da natureza deve a ação humana para a geração de produtos, onde esta 

ação gera uma reação: 

(...) o trabalho é um processo entre o homem e a Natureza, um processo em que o 
homem, por sua própria ação, media, regula e controla seu metabolismo com a 
Natureza. Ele mesmo se defronta com a matéria natural como uma força natural. Ele 
põe em movimento as forças naturais pertencentes a sua corporalidade, braços e 
pernas, cabeça e mão, a fim de apropriar-se da matéria natural numa forma útil para 
sua própria vida. Ao atuar, por meio desse movimento, sobre a Natureza externa a 
ele e ao modificá-la, ele modifica, ao mesmo tempo, sua própria natureza. (MARX, 
1996, p.297) 

 



 

 

                  

Para a perspectiva marxista, nas sociedades capitalistas, o trabalho é baseado 

em relações antagônicas entre oprimidos e opressores associados as figuras do burguês e 

do trabalhador, onde o modo de produção está alicerçado na apropriação dos meios de 

produção por parte do capital, e do fornecimento (venda) e exploração da força de trabalho 

por parte do proletariado, desta forma constituindo a divisão de classes ou luta de classes. 

Durante a formação e desenvolvimento do pensamento sociológico no século 

XIX, a categoria trabalho sempre teve destaque, já que realidade que cercava a sociedade 

europeia nesse período era transformada de forma abrupta pela revolução industrial e 

capitalista. Os indivíduos que antes eram orientados por uma lógica religiosa imposta na era 

feudal, se deparam com uma mudança na forma de viver e trabalhar diferente do que antes 

era cultuado. O capitalismo transformou o trabalho sua principal mercadoria e o mecanismo 

gerador de valor e de processo de acumulação do capital, tornando-se dessa forma o 

trabalho categoria central para analisar e compreender a sociedade capitalista moderna que 

se constituía. 

 A capacidade de transformação e adaptação são características vitais do 

capitalismo, onde alcança todos os territórios, contextos e esferas- mundial e local. Boltanski 

e Chiapello (2009) aborda os diferentes estados históricos do capitalismo, onde cada um 

deles especifica os elementos para o seu tempo, os quais dinamizaram um alicerce solido 

para a construção do futuro e produção de expectativas para o rumo das sociedades: 

A primeira descrição, empreendida em fins do século XIX-tanto na ficção quanto nas 
ciências sociais propriamente ditas – centra-se na pessoa do burguês empreendedor 
e na descrição de valores burgueses. [...] Uma segunda caracterização do espirito 
do capitalismo em pleno desenvolvimento entre os anos 30 e 60. A tônica aí recai 
menos sobre o empresário individual e mais sobre a organização. Centrada no 
desenvolvimento, no início do século XX, da grande empresa industrial centralizada 
e burocratizada, fascinada pelo gigantismo, essa caracterização tem como figura 
heroica o diretor, que é habitado pela vontade de aumentar ilimitadamente o 
tamanho da firma que ele dirige com o fim de desenvolver uma produção de massa, 
baseada em economias de escala, na padronização dos produtos, na organização 
racional do trabalho e novas técnicas de ampliação do mercado. [...] O terceiro 
espirito deverá ser isomorfo a um capitalismo globalizado, que põe em prática novas 
tecnologias [...] (BOLTANSKI; CHIAPELLO, 2009, p. 49-50,52) 
 

 

 Os diferentes estados do capitalismo na história da humanidade revelam 

as condições que propiciaram a diferenciação entre o trabalho rural e urbano, 

tomando conotações díspares, e com sentidos e status distintos. Embora essas 

diferenças e desigualdades do tipo de trabalho e lugar a ser executado incialmente 

não teve muito destaque quanto ao espaço, elas posteriormente com o 

desenvolvimento das forças produtivas tomaram uma diferenciação enorme entre o 

trabalho realizado no espaço urbano e o rural, à medida que a indústria se 

desenvolveu e se expandiu no mundo. 



 

 

                  

 Do modelo de produção capitalista que se estabelece nesse cenário, as 

contradições são inseparáveis, as quais conduzem ao desenvolvimento de relações 

de invisibilidade e desumanização, regadas por precárias condições de trabalho, 

exploração contínua da mão de obra nas grandes cidades. As consequências 

trágicas que surgem do crescimento acelerado do capitalismo, revelam-se em 

questões sociais que perduram até os dias de hoje.  

 

2 - Mudanças no mundo do trabalho:  o que mudou?  

Durante o século XX, a internacionalização do capitalismo se expande ainda mais 

redefinindo as relações sociais e desenvolvendo relações não capitalistas e, ao mesmo 

tempo, propulsoras da manutenção da reprodução do capital. Os modelos de produção – 

taylorismo, fordismo e toyotismo - são os que marcam os períodos de avanços e superação 

na forma de produzir nesse sistema. Cada modo de produção desse recriou formas para 

elevar a produtividade do trabalho e expandir os lucros nas fabricas e industrias, surgindo 

assim novas formas de flexibilização do trabalho e do mercado. 

 As novas transformações ocorridas nas sociedades capitalistas, em destaque as 

desencadeadas na década de 1970, ocasionadas pela crise do petróleo projetaram 

consequências em escala mundial, como -  queda da produção industrial, um aumento 

generalizado dos preços dos produtos, elevação na taxa de desemprego, dentre outras. Os 

países atingidos pela crise, realizaram mudanças nos sistemas políticos e econômicos, 

como a implantação do neoliberalismo, a privatização do Estado e restruturação intensa no 

processo produtivo e da produção em série e de massa, que foi substituída pela acumulação 

flexível como explica Harvey (1993) a definição e função da mesma, na medida em que esta 

alternativa fosse uma forma própria do capitalismo – 

A acumulação flexível, é marcada por um confronto direto coma rigidez do 
fordismo[...] caracteriza-se pelo surgimento de setores de produção inteiramente 
novos, novas maneiras de fornecimento de serviços financeiros, novos mercados e, 
sobretudo, taxas altamente intensificadas de inovação comercial, tecnológica e 
organizacional. A acumulação flexível envolve rápidas mudanças de padrões de 
desenvolvimento desigual, tanto entre setores como entre regiões geográficas 
criando, por exemplo um vasto movimento no emprego chamado setor de serviços, 
bem como conjuntos industriais completamente novos em regiões até 
subdesenvolvidas [...] (HARVEY, 1993, p.140) 
 

 Harvey (1993), continua essa abordagem da acumulação flexível ao apontar as 

possíveis consequências e repercussões dessa processualidade quando remetida ao 

mundo do trabalho, delineia a ocorrência de altos níveis de desemprego estrutural e 

retrocesso da ação sindical. Porém, mediante esse contexto de mudanças, é valido ressaltar 

que esses fatores -  principalmente o retrocesso da ação sindical e sua vinculação a 



 

 

                  

hierarquia das empresas, caracterizado como um sindicalismo manipulado e cooptado - 

resultantes da acumulação flexível, contribuíram para a implantação e expansão das bases 

do modelo de produção toyotista, que possui seu traços constitutivos na produção 

conduzida diretamente pela demanda, as exigências mais individualizadas de mercado, e 

principalmente na “desespecialização e polivalência dos trabalhadores”, tornando esses em 

multifuncionais. 

“O toyotismo é uma resposta à crise do fordismo dos anos de 1970”, como 

sintetizado por Gounet apud Antunes (2007), que supõe uma intensificação na exploração 

do trabalho, tornando-se mediante a crise atual do capitalismo como alternativa para uma 

nova forma de organização do trabalho, que no entanto recai na questão do desemprego 

que atinge o mundo em escala global,  embora a lógica toyotista (pese para a disseminação 

do desemprego) que adota somente uma concepção de mercado, da produtividade das 

empresas, e que esta mesma lógica não abrange um contingente maior de trabalhadores, 

mas simplesmente reduz a força de trabalho, surtindo efeitos colaterais como os descritos a 

seguir. 

Antunes (2007), afirma que o universo do mundo do trabalho no capitalismo 

contemporâneo revela-se uma múltipla processualidade nos países de capitalismo 

avançado onde se destaca: a) uma desproletarização do trabalho industrial, fabril ,isto é, 

uma diminuição da classe operária industrial tradicional, efetivando-se uma expansão 

expressiva do trabalho assalariado, a partir da ampliação do assalariamento no setor de 

serviços, verificando uma significativa heterogeneização do trabalho, representado através 

do crescimento da incorporação das mulheres no mundo operário, e b) intensa 

subproletarização, presente na expansão do trabalho parcial, temporário, precário, 

subcontratado, terceirizado, marcando a sociedade dual no capitalismo avançado. 

Essas metamorfoses no mundo do trabalho como descrita por Antunes (2007), é 

resultante das inovações no modelo de produção implementados como soluções para o 

enfrentamento da atual crise do capital, onde seu efeito mais brutal, citado anteriormente, 

dessas transformações seja a expansão do desemprego na era moderna assim havendo 

uma processualidade contraditória como afirma – 

O mais brutal resultado dessas transformações é a expansão sem 
precedentes na era moderna, do desemprego desestrutural, que atinge o 
mundo em escala global. Pode-se dizer de maneira sintética, que há uma 
processualidade contraditória que, de um lado, reduz o operariado industrial 
e fabril; de outro aumenta a subproletariado, o trabalho precário e o 
assalariamento no setor de serviços. Incorpora o trabalho feminino e exclui 
os mais jovens e os mais velhos. Há, portanto, um processo de maior 
heterogeneização, fragmentação e complexificação da classe trabalhadora. 
(ANTUNES, 2007, p.49-50)  

 



 

 

                  

 Para um entendimento sobre essas metamorfoses deste múltiplo e contraditório 

processo em curso do mundo do trabalho, dará destaque a cada uma das mudanças 

geridas, a princípio da desproletarização do trabalho fabril, industrial que vem ocorrendo 

massivamente nos países de capitalismo avançado está associado ao crescimento no setor 

de serviços (incluindo tanto a indústria quanto o pequeno e grande comércio, finanças, 

hotelaria, restaurantes, serviços pessoais, de saúde, divertimentos dentre outros), embora 

esses aumentos se deva também ao quadro recessivo e da inserção da automação, da 

robótica e da microeletrônica.  Quanto a subproletarização a mesma corre paralelamente a 

realidade da desproletarização do trabalho, onde a primeira se configura nas formas de 

trabalho precário, parcial, temporário, subcontratado, “terceirizado” com vinculação a 

economia informal que caracterizam-se pela precariedade do emprego e da renumeração, 

da desregulamentação das condições de trabalho em relação as normas legais, bem como 

a ausência de proteção e expressão sindicais. Esta metamorfose está relacionada a força 

de trabalho que entra facilmente e é demitida sem custos. 

O importante destacar sobre a subproletarização é que dentre os trabalhadores 

parciais, precários, temporários e subcontratados o número da força de trabalho feminina 

vem aumentando, principalmente nos novos setores como a indústria microeletrônica e 

serviços, o que marca outro traço marcante nesse processo de mudanças.  Como afirma 

Harvey (1993) sobre a presença feminina representar mais de 40% do total da força de 

trabalho em muitos países de capitalismo avançado. 

Outra variante de destaque nesse processo metamórfico do mundo do trabalho é a 

expansão do assalariamento dos setores médios, decorrentes do crescimento do setor de 

serviços, que na maior parte dos países ditos centrais, esse setor terciário tem sido 

responsável por 60% das ocupações de postos de trabalho, embora a constatação do 

alavancar desse setor não deve levar a aceitação de teses referente as sociedades pós-

industriais, pós-capitalistas como evidencia Antunes (2007). Para alertar sobre a 

manutenção desse setor e complementar essa evidencia citada anteriormente, a afirmativa 

a seguir concretiza - 

Pois não se trata de setores com acumulação de capital autônomo ao contrário, o 
setor de serviços permanece dependente da acumulação industrial propriamente 
dita e, com isso, da capacidade das industrias correspondentes de realizar mais-
valia nos mercados mundiais. Somente quando essa capacidade se mantém para 
toda a economia nacional em conjunto, os serviços industriais (relativos a pessoas) 
podem sobreviver, e expandir-se. (KURZ apud ANTUNES, 2007, p.55).  

 

 E mediante esse contexto de transformações no mundo do trabalho no século 

XXI, volta-se a refletir de maneira contextualizada o trabalho no rural, levando em questão – 

Como essas metamorfoses do trabalho estão configurada no espaço rural? Como refletem 

no modo de vida dos indivíduos/sujeitos/atores que habitam e vivem do/no espaço rural?  



 

 

                  

Os efeitos das mudanças imposta pelo sistema capitalista no mundo trabalho 

incita a discussão de um ponto que é a formulação de ações e políticas que atendam as 

demandas urgentes da classe trabalhadora urbana e rural, onde o mesmo Estado que 

fomenta as condições da manutenção de uma política neoliberal, é o mesmo articulador da 

formulação e execução de ações para o setor trabalhista. 

Geralmente volta-se os olhares para o trabalho assalariado urbano, de tal forma a 

não olhar que os efeitos dessa política também recai sobre os trabalhadores do campo. Em 

resposta a essa cegueira, os movimentos sociais do campo reivindicam uma política 

especifica para os assalariados rurais, como expressa a iniciativa através do decreto nº 

7.943, de 5 de março de 2013, que institui a Política Nacional para os Trabalhadores Rurais 

Empregados – PNTRE. 

O artigo 4º do decreto, trata das diretrizes estabelecidas, onde duas são destacadas a 

de número III, que trata da promoção do diálogo permanente e qualificado entre entidades e 

órgãos públicos e sociedade civil; e a de número V, que versa sobre o fortalecimento das 

políticas destinadas à educação formal e à capacitação profissional dos trabalhadores rurais 

empregados, para possibilitar a conciliação entre trabalho e estudo. Essas são diretrizes que 

podem fazer diferença no trabalho assalariado rural, já que um dos grandes desafios para o 

governo e sociedade civil é assegurar eficazmente a conciliação entre trabalho e estudo 

para essa classe trabalhadora. Sabe-se que por avanços e conquistas tenha alcançado na 

luta por melhores condições de trabalho e de uma política salarial para esse setor, ainda há 

a carência da promoção da qualificação dos trabalhadores  

   

3 - Reflexos das transformações do mundo do trabalho no espaço rural 

 

Leite (2009) historiciza o agronegócio no Brasil partindo desde os engenhos de 

açúcar até a implantação do projeto de modernização da agricultura para a exportação, no 

qual ele descreve: 

Assim foi com a introdução dos engenhos a vapor e com as usinas de açúcar no 
Nordeste canavieiro; ou com o uso sistemático de máquinas no arroz e no trigo no 
sul do país nos anos 50 do século XX. Mas foi, sobretudo a partir dos anos 70 do 
século que findou - com a política de “modernização da agricultura” promovida pelo 
regime militar - que se começou a falar mais explicitamente da existência de uma 
“agricultura moderna” ou de uma “agricultura capitalista” no Brasil, de “empresas 
rurais” (figura contraposta no Estatuto da Terra ao “latifúndio”) e de “empresários 
rurais”. (LEITE, 2009, p.2)  
 

 

 O mundo do trabalho no espaço rural, também sofre os efeitos do avanço do 

capitalismo e das transformações que o envolve, marcando as relações de trabalho e 

produção no campo brasileiro que se mostram de forma complexa e subjugadas ao poderio 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.943-2013?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.943-2013?OpenDocument


 

 

                  

do capital do agronegócio de um lado, e, de outro ainda a resistência de trabalhadores rurais 

mediante essa lógica, configurando uma relação antagônica. 

 Contudo, a ideia de modernização da agricultura implantada no Brasil ainda na 

década de 1970, se configura em uma agricultura capitalista que recebe fomento do governo 

militar; que de acordo com Delgado (2010) a base social de apoio político influenciou 

decisivamente os grupos sociais favorecidos e quais foram os penalizados:  

[...] no primeiro caso estão principalmente agricultores capitalistas, empresas do CAI 
(nacional e multinacionais), latifundiários “tradicionais” e modernos; e no segundo 
grupo estão – pequenos agricultores, assalariados rurais (em particular temporários 
e boias frias) e populações rurais sem terra. (DELGADO, 2010, p.23)  

 

Com esses investimentos na produção agrícola, o foco para exportação de 

produtos agrícolas recebem outro patamar, onde antes tratava de agricultura moderna 

passa a utilizar a expressão agroindústria que marcaria a junção entre a agricultura e a 

indústria, porém essa nomenclatura é adotada também devido as razões do uso de 

“máquinas e insumos modernos” como reflexo das transformações capitalistas no âmbito 

rural. A expressão agronegócio é adotada no Brasil como símbolo de modernidade e de um 

novo modelo de desenvolvimento que viria atender os interesses e necessidades de todos 

tanto do campo quanto da cidade. 

É nesse mesmo período – 1975 - que o governo brasileiro fortalece as usinas de 

açúcar e álcool, as quais foram beneficiadas pelo Proálcool durante a ditadura militar, como 

afirma Silva (2010). No Piauí também fora instalada a primeira usina de açúcar e álcool 

(1979), denominada Companhia do vale do Parnaíba – COMVAP, que ficaria marcada pelo 

estabelecimento de relações de trabalho e produção alicerçados na exploração da mão de 

obra e da expulsão de camponeses de suas terras.  

 Sauer (2008) afirma que a apropriação do termo agronegócio como reflexo do 

desenvolvimento e modernização da agricultura, ocorre por um determinado segmento no 

Brasil para designar tecnificação e escala na agropecuária, frutos da modernização 

agropecuária implantada pelo Estado. No entanto essa proposta de adoção não condiz com 

a realidade entre as relações de trabalho estabelecidas entre dono da terra (negócio) e 

trabalhador (operário-assalariado) que se manifestam em todo território nacional e em todos 

os tipos de agronegócio sejam – milho, cana, soja etc. 

As metamorfoses no mundo do trabalho discutidas no tópico anterior, também 

são verificadas no contexto rural, principalmente nos processos de trabalho no campo, em 

especial no agronegócio da cana de açúcar. Entende-se que as transformações que 

ocorrem no mundo do trabalho são decorrentes do que acontece em âmbito maior, de 

ordem global e hegemônica, vindo a refletir no contexto local.  



 

 

                  

A propaganda de geração de empregos no agronegócio não é tão firme como se 

divulga; os postos de trabalho que existem são os principalmente direcionados para o 

trabalho servil. No caso do setor canavieiro fica direcionado para o corte, plantio, aplicação 

de herbicida e adubo, onde todos esses possuem o tempo certo para ser exercido, havendo 

também uma rotatividade. Assim a condição do trabalhador assalariado rural na luta pela 

garantia de sua subsistência a partir da proletarização encaixa-se no aspecto da 

subproletarização se configurando também nas formas de trabalho principalmente que 

elucida a precariedade, parcialidade, temporalidade e o subcontrato nas agroindústrias.  

A agroindústria da cana de açúcar acompanha a modernização da indústria e da 

implantação de modos de produção difundidos pelo sistema capitalista, tornando o processo 

produtivo mais diversificado.  O pequeno produtor passa por um processo de 

desterritorialização, cedendo espaço para a indústria, e muitas vezes torna-se assalariado. 

A mão de obra do trabalhador caracterizado como rural tem se reduzido em quantidade já 

que a introdução de novas técnicas e tecnologias fazem com que sua força de trabalho 

desqualificada leve a perda de direitos, perda de espaço na garantia de sua subsistência, 

vindo a submeter-se a um trabalho de maior precarização. Ou quando não aceita de 

imediato essas condições se vê na condição do desemprego. 

 No Piauí, a realidade das condições de trabalho no agronegócio, também 

passam pelas metamorfoses que ocorrem nos processos de trabalho, seja na agroindústria 

canavieira, ou seja no agronegócio da soja que vem se espalhando por todo sudoeste do 

estado. O trabalho no espaço rural que era uma referência identitária para os sujeitos, onde 

conforme se desenvolvia o aprendizado se consolidava as relações familiares, 

intergeracional e comunitária passa por alterações com a chegada do agronegócio. 

 Silva (2011) trata sobre a alteração dos processos de trabalho em comunidades 

rurais, como de roça nova, no município de Sebastião Leal, no sudoeste do Piauí, que 

retrata muito bem a mudança na dinâmica de vida da juventude com a chegada do 

agronegócio – 

  [...] a chegada do agronegócio talvez seja o fenômeno de maior potencial de 
alteração local, ao propiciar intensas trocas que e sofrem interferências, modificando 
as condições materiais de existência e referencias simbólicas locais. De um modo 
geral, as mudanças imediatamente visíveis estão no âmbito da produção e da 
reprodução, posto que a possibilidade do emprego, num contexto onde até 
recentemente essa realidade inexistia, imprime outras dinâmicas nas relações 
travadas. (SILVA, 2011, p.7-8)  

 
O segmento da juventude, que antes sofria com a inexistência da possibilidade 

do emprego de carteira assinada, agora possui essa realidade, embora nem todos tenham 

esse privilégio grande parte desse jovens rapazes são contratados para desenvolver 

atividades de serviços gerais, em regime temporário, nos períodos do plantio e da colheita 



 

 

                  

da safra, ou ainda quando contratados de carteira assinada devem cumprir turnos 

interruptos de doze horas, com revezamentos de turmas ao final de cada turno, significando 

a diferença do ritmo da agricultura familiar, como descreve Silva (2011).  

Essa realidade vivenciada pela juventude rural do sudoeste do Piauí nas 

fazendas de soja, não difere do que acontece em outros lócus referente ao Agronegócio em 

outras regiões do estado. Esse contexto somente confirma como vem ocorrendo as 

metamorfoses no campo do trabalho anteriormente afirmado por Antunes (2007), resultando 

na desproletarização e subproletarização. 

Algumas questões são pertinentes quanto a realidade vivenciada por 

trabalhadores assalariados rurais, como a continuação da exploração da mão de obra, as 

péssimas condições de trabalho, a informalidade, a discriminação de gênero, e 

principalmente a não garantia de qualificação desses trabalhadores. 

Geralmente volta-se os olhares para o trabalho assalariado urbano, fazendo vista 

mole para os efeitos gritantes da ausência de políticas que garantam direitos aos 

trabalhadores assalariados rurais. Em resposta a essa cegueira, os movimentos sociais do 

campo reivindicam uma política especifica para os assalariados rurais, como expressa a 

iniciativa através do decreto nº 7.943, de 5 de março de 2013, que institui a Política Nacional 

para os Trabalhadores Rurais Empregados – PNTRE. 

O artigo 4º do decreto, trata das diretrizes estabelecidas, onde duas são 

destacadas a de número III, que trata da promoção do diálogo permanente e qualificado 

entre entidades e órgãos públicos e sociedade civil; e a de número V, que versa sobre o 

fortalecimento das políticas destinadas à educação formal e à capacitação profissional dos 

trabalhadores rurais empregados, para possibilitar a conciliação entre trabalho e estudo. 

Essas são diretrizes que podem fazer diferença no trabalho assalariado rural, já que um dos 

grandes desafios para o governo e sociedade civil é assegurar eficazmente a conciliação 

entre trabalho e estudo para essa classe trabalhadora. Sabe-se que por avanços e 

conquistas tenha alcançado na luta por melhores condições de trabalho e de uma política 

salarial para esse setor, ainda há a carência da promoção da qualificação dos trabalhadores  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As metamorfoses sofridas no mundo do trabalho principalmente no século XX, 

são preocupantes, e levantam questões urgentes sobre as condições de trabalho impostas 

pelo capitalismo e suas crises. Autores como Antunes, Boltanski e outros discutem como 

essas mutações na forma de trabalhar e produzir tem influenciado também o modo de vida 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.943-2013?OpenDocument


 

 

                  

das pessoas, a dinâmica dos espaços e construção de processos sociais que ditam a lógica 

de vida dos trabalhadores e das trabalhadoras sejam do espaço urbano ou rural. 

 As consequências dessas transformações expõe as fragilidades das relações 

que se produzem nos ambientes de trabalho, na estabilidade de permanência e da 

aposentadoria, na representação das categorias, onde o capitalismo enquanto mola mestra 

continua a direcionar vidas e precalizá-las por conta da necessidade de sobrevivência que a 

classe proletária tem de se manter viva. O modo de produção capitalista perdurará, 

promovendo mudanças no interior do processo de trabalho, através de avanços cientifico e 

tecnológico, dessa forma exigindo uma qualificação maior da mão de obra, que 

consequentemente acarretará na desumanização da mão de obra não qualificada, 

correspondendo aos subempregos, ou mesmo o desemprego. Mas não haverá extinção do 

trabalho e muito menos da mão de obra barateada. Com isso, segue a reflexão do que fará 

a sociedade civil, através de organizações, entidades e sindicatos para que as propostas de 

ações e políticas públicas sejam validadas de fato? Os jovens são os que podem e devem 

ser beneficiados com essa esperança de efetivação de ações concretas para que continuem 

no trabalho e no campo. 
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