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RESUMO 
 
O cultivo da cana-de-açúcar sempre ocupou um espaço central na 
economia brasileira. Nos últimos dez anos a realidade tem 
apontado uma profunda inflexão no que se refere ao processo 
produtivo, diante da perspectiva da mecanização no corte de cana. 
Tendo em vista a complexidade dos processos que se 
desencadeiam, estamos nos propondo a expor algumas das 
implicações das transformações em curso, sobretudo, para os 
trabalhadores que sobrevivem dessa atividade. Para tanto, 
tomamos como fundamentos teórico metodológico a dimensão 
histórico e crítica do pensamento social que permite a análise dos 
processos sociais sob o ponto de vista da totalidade. 

 
Palavras-chave: Setor sucroalcooleiro. Mecanização do corte de 
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ABSTRACT 
 
The cultivation of cane sugar has always occupied a central place 
in the Brazilian economy. Over the past decade the reality has 
shown a deep inflection with regard to the production process, at 
the prospect of mechanization in sugarcane cutting. Given the 
complexity of the processes that trigger, we are proposing to 
expose some of the implications of the ongoing transformations, 
especially for workers who survive this activity. To this end, we take 
as theoretical and methodological foundations the historical and 
critical dimension of social thought which allows the analysis of 
social processes from the point of view of totality. 
 
Keywords: Sugar and alcohol sector. Mechanization of cane 
cutting. Labor relations. 
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1.INTRODUÇÃO 

 

 

O cultivo da cana-de-açúcar não é uma atividade recente, seu trato nos remete à 

época da Colonização do país e é marcada historicamente pela concentração fundiária 

sustentada na monocultura e nas condições degradantes de trabalho. Dentre as principais 

mercadorias derivadas desta matéria-prima, destacam-se, tanto no mercado internacional 

quanto no mercado interno, o açúcar e o álcool. A extensão da área de cultivo da lavoura, o 

volume de produção, a concentração e a injeção massiva de capital, aplicada no conjunto de 

setores que estão inseridos na dinâmica do processo produtivo dos derivados da cana-de-

açúcar, determinam a dimensão e o destaque econômico do setor sucroalcooleiro.    

 A indústria sucroalcooleira, um dos grandes ramos da produção brasileira, participa 

da dinâmica capitalista, como representantes privilegiados do poder econômico e político. Os 

interesses desse setor são amplamente protegidos pela aliança histórica orquestrada pelo 

grande capital e o Estado brasileiro. Trata-se de um segmento econômico, cuja finalidade 

estratégica para o desenvolvimento tem lhe proporcionado altos subsídios por parte do Estado. 

Evidentemente, essa funcional intervenção do aparelho estatal, já propicia condições de lucro 

aos usineiros e proprietários. Mas a essas condições objetivas acrescenta-se, ainda, um amplo 

contingente de trabalhadores disponíveis que, em busca das condições de sobrevivência, 

mesmo que ínfimas, são subjugados pelo regime de exploração da sua força de trabalho, 

sobretudo no corte de cana. 

Vinculada a exploração dos trabalhadores, a dinâmica da atividade do setor 

sucroalcooleiro, também, está estreitamente vinculada a profunda necessidade de exploração 

dos recursos naturais. Diante da imagem frequentemente associada ao trabalho escravo e 

precário, essencialmente no corte da cana-de-açúcar, e aos desastres ambientais, as 

reivindicações da sociedade e do mercado internacional exigem respostas e medidas que se 

materializem em ações concretas. Nos últimos dez anos, em resposta às pressões políticas e 

econômicas, com vistas em intervir e possivelmente amenizar os danosos efeitos sociais e 

ambientais resultantes da atividade produtiva do setor, a realidade sinaliza uma intensa inflexão 

dada a perspectiva da mecanização. 

A proposta de modernização, pautada na substituição de trabalhadores por 

máquinas, tem ganhado destaque e incentivo. Decerto, a progressiva incorporação dessa lógica 

provoca mudanças nas condições e relações sociais de produção. No entanto, tal tendência 



 

 

                  

imprimi complexos desdobramentos no âmbito das relações sociais que perpassam os meios 

rural e urbano. Mecanização é concebida pelos usineiros como a alternativa que proporciona a 

consolidação de relações sociais e ambientais mais justas, entretanto, também se expressa 

como sinônimo de desemprego e de ofensiva contra a luta dos trabalhadores. 

Tendo em vista a complexidade dos processos que se desencadeiam, estamos nos 

propondo a expor algumas das implicações das transformações em curso, sobretudo, para os 

trabalhadores que sobrevivem dessa atividade. Para tanto, tomamos como fundamentos teórico 

metodológico a dimensão histórico e crítica do pensamento social que permite a análise dos 

processos sociais sob o ponto de vista da totalidade. 

Vale ressaltar que este estudo é de caráter bibliográfico: os dados da realidade são 

secundários, e a análise resulta da nossa aproximação ao tema, por ocasião da experiência 

como voluntária no projeto “OS CORTADORES DE CANA E A ABUSIVA EXPLORAÇÃO DA 

MAIS-VALIA ABSOLUTA”, vinculado ao grupo de Pesquisa sobre Trabalho – GPT, cuja 

pesquisa foi desenvolvida no período de 2013/2014. 

 

 

2. A MODERNIZAÇÃO DO SETOR SUCROALCOOLEIRO 

  

 

Na ordem da sociabilidade capitalista, o desenvolvimento das forças produtivas e 

dos meios de produção não são incorporados ao processo produtivo com vistas a possibilitar 

uma redução da jornada de trabalho. Tampouco, como uma estratégia que vise proporcionar um 

menor dispêndio de esforço físico e reduzir a exploração da força de trabalho. Muito pelo 

contrário, a apropriação da ciência e tecnologia pelo modo de produção vigente, torna ainda 

mais desumano a subsunção real do trabalho ao capital. 

O setor sucroalcooleiro tem sido alvo de constantes transformações nas diversas 

esferas que envolvem o processo produtivo do açúcar e do álcool. Isso se dá mediante o 

desenvolvimento e aperfeiçoamento de técnicas, a aplicação sistemática da ciência à produção, 

a introdução de novas tecnologias; ou ainda, através da racionalização do trabalho na produção. 

O investimento em capital constante, meios de produção, em detrimento do capital variável, 

força de trabalho, é uma tendência que vem sendo incorporada pela lógica produtiva do 

agronegócio, sem que a mesma, no entanto, abra mão do trabalho manual, nas situações em 

que o mesmo demonstra ser produtivo. 



 

 

                  

No sentido da tendência acima apontada, o avanço da ciência e tecnologia tem sido 

absorvido progressivamente pelo setor com vistas a alcançar maior produtividade e lucro. 

Pesquisas genéticas, inovações físicas e químicas alteram o processo produtivo e repercutem 

na demanda de força de trabalho. No que se refere especificamente à colheita de cana, o setor 

vivencia um intenso processo de mecanização. 

É interessante explicitar a retórica amplamente difundida pelo patronato nos 

noticiários veiculados eletronicamente, jornais e revistas vinculadas às entidades de classe do 

ramo econômico do agronegócio, como a UNICA (União da Indústria de Cana-de-açúcar) e o 

portal NOVACANA. Em suma, a mecanização no corte de cana é propagandeada e incorporada 

com base nos seguintes argumentos: 1) Como medida que, ao propor erradicar a prática da 

queima da palha de cana-de-açúcar, visa reduzir os impactos do processo de produção do 

açúcar e do álcool sobre o meio ambiente; 2) Como resposta as condições degradantes de 

trabalho que, historicamente, são vinculadas à modalidade do corte manual da cana; 3) 

Enquanto uma alternativa, segundo o patronato, economicamente viável e mais vantajosa se 

compara ao corte manual. Objetivando, portanto, a substituição do corte da cana queimada, 

realizado pelos trabalhadores, para o corte da cana crua, destinado as máquinas colhedeiras; 4) 

E, consequentemente, como medida de responsabilidade social e ambiental. 

Contudo, é pertinente destacar que os usineiros sempre apresentaram resistência à 

incorporação dos avanços de novas tecnologias, no que concerne especificamente a esta etapa 

do processo produtivo, no corte de cana-de-açúcar. Segundo informações da UNICA, as 

primeiras máquinas para o corte mecanizado foram importadas da Austrália nas décadas de 

1950 e 1960, entretanto o seu funcionamento, à época, ainda exigia a queima da cana. A 

primeira experimentação de corte de cana-de-açúcar mecanizado foi realizada em 1956, com 

um equipamento importado. No Brasil as máquinas colhedeiras começaram a ser produzidas a 

partir de 1970, com uma tecnologia que já viabilizava o corte da cana picada, sem a 

necessidade de queima prévia. 

Segundo Alves (1991), a utilização das primeiras máquinas data da década de 1960, 

porém, a incorporação dessa tecnologia era ínfima até meados da década de 1980.  De acordo 

com Silva (1999, p. 307) é apenas no final da primeira metade da década de 80 que o corte 

mecanizado se apresenta enquanto uma alternativa vantajosa se comparada à modalidade do 

corte manual. “No tocante à colheita, esta, até o início dos anos 80, era essencialmente manual, 

sendo a fase que mais exigia mão-de-obra. A partir das greves de 1984 e 1985, muitas usinas 

começaram a realizar o corte por meio de máquinas.”  Silva (1999) revela um lento e gradual 



 

 

                  

processo de substituição da força de trabalho, pelo qual se aprofunda um violento processo de 

desvalorização e exploração da força de trabalho. A mecanização funciona como um 

mecanismo de controle político, que atua diretamente na organização e na mobilização dos 

trabalhadores em defesa de direitos trabalhistas. 

De acordo com o referido autor, podemos inferir que a utilização parcial de 

máquinas no corte da cana apresenta-se como uma estratégia extremamente funcional à lógica 

da acumulação capitalista enquanto uma investida contra a organização da luta e resistência 

dos trabalhadores, possibilitando uma desmedida exploração dos trabalhadores. Uma 

alternativa que se impõe como um obstáculo à luta por direitos, na medida em que funciona 

como freio às reivindicações da classe trabalhadora. 

Tendo em vista o fim último desse sistema – a acumulação de capital –, o alcance 

de tal objetivo requer, incessantemente, o desenvolvimento de mecanismos que acentuem a 

exploração, o que equivale a consumir o máximo da força de trabalho empregada, uma vez que 

se trata da única mercadoria que detém a capacidade de valorizar o capital. 

Sendo assim, a substituição do corte manual pelo corte mecanizado, tem se dado 

lenta e paulatinamente, na medida em que a articulação entre mais-valia absoluta e mais-valia 

relativa corresponde aos interesses do capital. Nesse sentido, é apenas com a evolução das 

colhedoras, em relação à potência e produtividade, que o setor sucroalcooleiro, sobretudo as 

usinas localizadas no Estado de São Paulo devido a consolidação do acordo expresso no 

Protocolo Agroambiental, celebrado em 2007, passou a intensificar a substituição da colheita de 

cana queimada, manualmente, pela colheita de cana crua, mecanicamente. (UNICA, online). 

Destarte, o discurso apresentado pelo patronato, revestido, sobretudo, por um verniz 

de proteção ambiental e social, garante ao setor sucroalcooleiro uma nova feição. A retomada 

da noção de produção sustentável e de responsabilidade social, através da proposta de fim das 

queimadas que exige a adesão da mecanização no corte de cana, dá fôlego ao já propagado 

anúncio de energia limpa e renovável famigerado pela apresentação do álcool, com o advento 

do Proálcool2. 

A princípio, a nova alternativa energética foi amplamente aceita, sem profundos 

questionamentos acerca dos impactos socioambientais de sua produção. Não obstante, a 

produção desse combustível renovável se estrutura num processo violento que atinge tanto a 

                                                 
2

O Programa Nacional do Álcool (Proálcool), instituído pelo Decreto n. 76.593, no ano de 1975, 

representou uma das principais políticas do Estado para o processo de industrialização, mediante 
fornecimento de créditos e subsídios ao setor sucroalcooleiro, que fomentou a introdução da 
mecanização na colheita e no plantio da cana-de-açúcar. 



 

 

                  

natureza quanto os trabalhadores. Dentre as possibilidades de atribuir um caráter mais razoável 

aos impactos da atividade de produção do setor sucroalcooleiro, preservando os interesses de 

valorização do capital, mecanizar e reduzir a queima, ou de fato erradicá-la, se apresentou 

como a alternativa mais viável. 

  

2.1. Mecanização do corte de cana: solução ou desumanização? 

 

 

Como já assinalado, a mecanização no corte de cana-de-açúcar é propagandeada 

por um discurso que se reveste da noção de responsabilidade social e ambiental. (ALVES, 

2009). No entanto, apesar de ser anunciada enquanto uma medida que prevê o fim das 

condições degradantes de trabalho e da degradação do meio ambiente, a realidade que marca 

esse processo de modernização é acentuadamente contraditória. 

A mecanização é amplamente difundida como a principal estratégia para reduzir os 

impactos sociais, propondo a eliminação do corte manual, e dos rebatimentos no que tange as 

questões ambientais,  pautando a extinção da queima prévia da palha da cana. No entanto, as 

informações coletadas em relatórios, notícias e pesquisas que investigam as condições sociais 

e ambientais da atividade produtiva do setor sucroalcooleiro, revelam aspectos alarmantes. 

Evidenciam que o movimento de progressiva substituição do corte manual pelo mecanizado que, 

portanto, implica na redução das queimas, pouco cumpre o que se propõe, tanto do ponto de 

vista das relações sociais e condições de trabalho, quanto no que tange as questões referentes 

ao meio ambiente. 

No que se refere aos impactos ambientais, a queima da cana-de-açúcar não se 

resume a única prática que afeta negativamente, desgasta e degrada os recursos naturais. Isso 

não significa que, do ponto de vista ecológico, negamos os possíveis resultados positivos. No 

entanto, o abandono do uso de agrotóxicos, por exemplo, é impensável. O Brasil destaca-se 

como o país que mais tem movimentado o mercado de herbicidas ou agrotóxicos. Leia-se, 

veneno. No ranking mundial, o país ocupa o terceiro lugar como maior consumidor. Segundo 

dados do Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para Defesa Agrícola (Sindag), em 2005, 

foram vendidos 485.969 toneladas do produto comercial e 232.232 toneladas do princípio ativo. 

Mais da metade deste volume foi utilizada em lavouras de soja (38,5%) e cana-de-açúcar 

(12,6%), O uso excessivo de tais produtos representa mais um dos riscos do trabalho, além de 

ameaça para a natureza. “O Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas 



 

 

                  

(SINITOX), ligado a Fiocruz, registrou 5.945 casos de intoxicação por agrotóxicos de uso 

agrícola em 2003, com 164 mortes.”  (FIAN, 2008, p.  21) 

Derruir o predomínio da monocultura e a acentuada concentração de terra, 

sustentáculo do cultivo de cana-de-açúcar, certamente, também não se apresenta como uma 

alternativa considerável pelos usineiros. Pois se trata de condições vitais para a garantia da 

lucratividade. A monocultura, o uso de agrotóxicos, a concentração de terras, a contínua extensão 

da área de cultivo em consequência do desmatamento, do direitos da população indígena, da 

regressiva reforma agrária, continuam acometendo tanto a natureza quanto os trabalhadores. 

O Informe da Missão de Investigação sobre os impactos das políticas públicas de 

incentivo aos agrocombustíveis sobre o desfrute dos direitos humanos à alimentação, ao 

trabalho e ao meio ambiente, das comunidades campesinas e indígenas e dos trabalhadores 

rurais no Brasil, destaca as consequências negativas do apoio indiscriminado para a produção 

dos agrocombustíveis 

A expansão acelerada dos cultivos de produtos agrícolas destinados à produção de 
combustíveis, incentivada por políticas e recursos públicos, tem contribuído para agravar 
a concentração da terra, o deslocamento de cultivos de alimentos, a exploração 
excessiva dos trabalhadores, a destruição das florestas, a perda da fertilidade dos solos, 
a secagem das nascentes e rios, a contaminação ambiental, além de esvaziar e distorcer 
políticas de garantia dos direitos humanos, como a reforma agrária, a demarcação de 
terras indígenas e o apoio à agricultura camponesa. (FIAN, 2008, p.3) 

 

Não obstante, de acordo com as estimativas da UNICA, a perspectiva de expansão 

da área de cultivo da cana para 2030 é de 14 milhões de hectares. “Alguns advogam que o 

Brasil tem até 100 milhões de hectares para cultivas cana-de-açúcar, situados 'longe da 

Amazônia'” (VIEIRA, 2007, p. 19). 

Todavia, o conflito pela terra tem se intensificado com a tendência desenfreada de 

expansão da área do cultivo da cana-de-açúcar. Em 2012 a ONG Repórter Brasil em parceria 

com o Centro de Monitoramento de Agrocombustíveis divulgou o relatório da pesquisa realizada 

no Estado de Mato Grosso, intitulada “Em terras alheias: a produção de soja e cana em áreas 

Guarani no Mato Grosso do Sul”. 

Com 53 áreas indígenas em diversos estágios de estudo e demarcação, o Mato Grosso 
do Sul (MS) tem se destacado, historicamente, como o Estado brasileiro com o maior 
número de casos de violência e de conflitos envolvendo a disputa de terras entre 
indígenas e produtores rurais. De acordo com o relatório “Violência contra os povos 
indígenas no Brasil - 2011”, do Conselho Indigenista Missionário (Cimi), o MS registrou o 
maior número de vítimas de homicídio no país no último ano - 32 pessoas ou 62,7% das 
ocorrências totais (GLASS, 2012, p. 6). 
 
 



 

 

                  

A expansão da cultura da cana-de-açúcar não se dá apenas com a derrubada da 

mata, mas também com derramamento de sangue. Portanto, o “selo verde” de responsabilidade 

ambiental que justifica a mecanização não rompe com o ciclo de degradação do meio ambiente. 

Esse selo, fixado com o slogan que prega o fim da queima, devido a incorporação das 

máquinas, tem sido um artificio ideológico que favorece o capital ao garantir o passaporte para 

a conquista de novos mercados. Os reflexos positivos, no que se refere as questões ambientais, 

são extremamente frágeis e pulverizados, haja vista a lógica que sustenta a cadeira produtiva 

do setor sucroalcooleiro. 

Nesse sentido, a conquista do status de empresa ecologicamente correta não 

acarreta, necessariamente, numa mudança real e efetiva na lógica devastadora de exploração 

incessante dos recursos naturais. Sob a  maquiagem do selo de energia limpa, que obscurece a 

realidade, segue em curso a exploração desenfreada dos recursos naturais e da força de 

trabalho dos cortadores de cana, submetidos ao trabalho desumano e degradante. 

Destacamos os principais problemas verificados a partir das informações coletadas, 

que reafirmam as condições históricas de trabalho do perverso modelo agrário brasileiro. 

Evidenciam-se dois aspectos fundamentais. 1) Péssimas condições de trabalho, 2)Desemprego 

e desproteção social. A mecanização no corte de cana não altera os principais fatores de risco à 

saúde dos trabalhadores, sejam eles químicos, físicos, biológicos, mecânicos, operacionais ou 

ainda em decorrência da racionalização e da modalidade de pagamento da força de trabalho. 

No âmbito social, a Missão sinaliza para a desproteção e insegurança dos 

trabalhadores tendo em vista a substituição do corte manuel pelo mecanizado, que implica na 

liberação de um enorme contingente de mão-de-obra. Cabe destacar que o corte de cana-de-

açúcar crua realizado por uma colhedora substitui, com base na produtividade do trabalhador, 

cerca de oitenta a cem trabalhadores. Portanto, mecanização é sinônimo de desemprego.3 

O emprego de tecnologia dispensa trabalho vivo, porém dispensa trabalho vivo na 

mesma medida em que acentua a exploração, tornando-a cada vez mais intensa, do 

sobretrabalho da massa de trabalhadores empregados.   

                                                 
3

Atentamos para a forma que o desemprego assume, condicionado pelos determinantes e 

particularidades do capitalismo tardio e dependente que configura a sociedade brasileira. Como destaca 
Santos (2012), no Brasil, o desemprego toma a forma estrutural, cujas profundas raízes se explicam na 
não consolidação da sociedade salarial no país, característica que se agrava quando articulada à 
flexibilidade, que prioriza a inexistência de estabilidade nos vínculos de trabalho. Na lógica 
contemporânea da produção e reprodução das relações sociais capitalistas, a desproteção social, 
resultante da ordem atual de flexibilização e desregulamentação, torna-se o referencial das relações de 
trabalho, fato que resulta na complexificação das expressões da questão social. 



 

 

                  

A incorporação da máquina colhedeira consubstancia uma múltipla funcionalidade. 

Além do controle político dos trabalhadores, condiciona o trabalhador a aumentar sua 

produtividade, ao determinar o ritmo do trabalho. “O aumento da produtividade e o da 

intensidade do trabalho atuam na mesma direção. Ambos aumentam a quantidade produzida 

num dado espaço de tempo.” (MARX, 1985, p. 606). Isso implica numa redução das frações de 

tempo que não estejam sendo aplicados no processo produtivo, como o tempo para o descanso 

ou para as refeições, e, portanto, resulta na extensão do tempo de trabalho excedente na 

jornada de trabalho.  A mecanização, por sua vez, tanto reduz o tempo de trabalho socialmente 

necessário, como contribui para a intensificação da exploração do trabalho realizado 

manualmente na mesma atividade. 

A incorporação da máquina se apresenta, portanto, como “o meio mais poderoso de 

elevar a produtividade do trabalho, isto é, de encurtar o tempo de trabalho necessário à 

produção de uma mercadoria” assim como “o mais poderoso meio de prolongar a jornada de 

trabalho para além de qualquer limite natural.” (MARX, 1996, p. 36). A exploração da força de 

trabalho é uma necessidade vital da reprodução do modo de produção capitalista. No corte de 

cana-de-açúcar, a fonte de valorização do capital caracteriza-se substancialmente pela 

modalidade de pagamento, o salário por peça.4. Ou seja, a venda da força de trabalho dos 

cortadores de cana, malgrado a base salarial mínima, é mediada, predominantemente, pela 

produtividade do trabalho. Essa relação, amplamente analisada por Alves, guarda íntima 

relação com as associações do trabalho nos canaviais as condições degradantes, desumanas e 

que resultam, em última instância, na morte dos trabalhadores. 

O trabalhador é tensionado a manter um preestabelecido nível aceitável de 

produtividade, por duas razões: demonstrar que atende às exigências do mercado e garantir um 

salário acima do mínimo. Por um lado, a garantia de um quantum de toneladas de cana cortada 

por dia é um dos principais requisitos para se manter no emprego. Por outro, para a garantia do 

seu sustento e da família, o cortador de cana necessita, constantemente, ampliar a sua 

capacidade produtiva em busca de melhor remuneração. Sendo assim, o trabalhador se 

submete a intensas e exaustivas jornadas de trabalho que implicam num esgotamento 

prematuro da sua força produtiva e da sua perspectiva de vida. 

                                                 
4No livro O Capital, volume II e capítulo XIX, Marx debruça sobre o salário por peça. Trata-se de uma 
modalidade perversa com base na capacidade de produção do trabalhador, e portanto, extremamente 
fecunda do ponto de vista da extração de mais-valor através da desmedida exploração da força de 
trabalho. Pois a intensidade e extensão da jornada de trabalho vai partir do interesse pessoal do 
trabalhador em alcançar o seu pico de produtividade afim de obter uma melhor remuneração. Esse 
sistema de pagamento implica na ultrapassagem dos limites legais do trabalho. 



 

 

                  

No esforço de desvelar os elementos e determinantes que norteiam as 

transformações em curso, e, portanto, compreender os impactos e desdobramentos no âmbito 

das relações sociais de produção, Alves (2008, 2009) tece uma vasta contribuição que agrega 

considerações fundamentais para as questões aqui suscitadas. O referido autor lança bases 

para entender as peculiaridades da dinâmica entre capital e trabalho, enraizado nos conformes 

do modelo agrário brasileiro, destacando a essência da modernização na indústria canavieira, 

na perspectiva da mecanização, enquanto um modelo de modernização perversa.  A 

denominação dessa fase como 

Modernização Perversa se deve ao fato de ela modificar a base técnica de produção 
sem alterar o essencial das relações de trabalho.  A forma de contratação de 
trabalhadores por tempo determinado, a prevalência de pagamento por produção, a 
elevada informalidade, com terceirização, são a herança de relações de trabalho 
prevalecentes na cada desde há muito (ALVES, 2009, p. 159-160) 

 

A tendência assinalada resulta, portanto, no acirramento da contradição capital-

trabalho, redefinindo e ampliando as múltiplas expressões da questão social haja vista que é 

um processo que não se dá consoante ao processo de políticas públicas para o emprego. 

 

 

3.CONSIDERAÇÕES 

 

 

O corte mecanizado não substitui integralmente o corte manual. A combinação do 

“moderno” e do “arcaico” resulta numa fértil combinação que abre possibilidades para a 

extração de maiores lucros, a partir da exploração da força de trabalho, resultando numa 

extensão da mais-valia, e portanto de mais-valor, produzido, também, pelo trabalhador no corte 

manual. Nesse sentido, “as novas tecnologias de produto e de processo, ao serem 

implementadas, preservam e aprofundam a exploração do trabalho”. (ALVES, 2009, p. 157) 

A mecanização se apresenta como uma alternativa vantajosa na medida em que se 

configura como um mecanismo que proporciona uma maior extração de mais-valia relativa e, 

também, uma estratégia para coagir o trabalhador manual a intensificar sua força de trabalho. 

Assim, segundo Iamamoto (2001, p. 102), [...] tanto o novo quanto o velho se alteram em 

direções contrapostas: a modernidade das forças produtivas do trabalho social convive com 

padrões retrógrados nas relações no trabalho, radicalizando a “questão social”.” 

Tendo em vista as referidas transformações no mundo do trabalho, marcado pelo 

confronto entre a produtividade da máquina e a do homem, este último passa a tencionar sua 



 

 

                  

própria capacidade de produção de mercadoria. Torna-se claro que a incorporação da máquina 

colhedeira no processo produtivo implica, certamente, numa ameaça constante à vida do 

trabalhador, tendo em vista que se consubstancia num mecanismo que induz o cortador a 

ultrapassar e estender os seus limites físicos.   

Com efeito de tais transformações também se manifesta candente a problemática 

do massivo desemprego, resultante da substituição do corte manual pelo mecanizado, que 

suscita um vantajoso campo de exploração do trabalho pelo capital. Frente os desdobramentos 

que incidem na classe trabalhadora, torna-se alarmante a necessidade de planejamento de 

políticas públicas que visem alcançar o enorme contingente de trabalhadores expulsos do 

processo produtivo. Nos referimos não apenas a necessidade de políticas públicas de emprego, 

mas, sobretudo, a necessidade de luta pela reforma agrária.   
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