
 

                   

SUPEREXPLORAÇÃO DO TRABALHO E MORTE POR EXAUSTÃO: uma análise à luz do 

materialismo histórico 

 

Cândida da Costa1 
 
 

RESUMO  
 
Trata-se da situação dos trabalhadores no setor sucroalcooleiro 
no interior de São Paulo, incluindo as jornadas exaustivas de 
trabalho, condições de trabalho, restrições às práticas sindicais 
e mortes de trabalhadores, a partir da visão dos trabalhadores, 
sindicalistas, familiares dos trabalhadores mortos, pastorais e 
autoridades públicas. à luz do materialismo histórico. 
 
Palavras-chave: Superexploração do trabalho. Historical 
materialism. 
 
ABSTRACT  
 
This is the situation of workers in the sugarcane sector in São 
Paulo, including extensive working hours, working conditions, 
restrictions on trade union practices and deaths of workers, 
from the perspective of workers, trade unionists, religious and 
public authorities, the light of historical materialism 
 
Keywords:  Overexploitation of work. Historical materialism. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A sociedade capitalista e os fenômenos que lhe são inerentes têm sido objetos 

de preocupação para muitos estudiosos, Neste artigo, pretende-se caracterizar o 

pensamento de Karl Marx acerca do capitalismo e da sociedade capitalista, tanto no aspecto 

metodológico quanto teórico considerando a importância dos estudos desenvolvidos por 

esse autor tanto do ponto de vista de propiciar condições para o entendimento desse tipo de 

formação social quanto para fornecer  elementos  para  seu desvelamento/superação. 

Do ponto de vista metodológico, prioriza-se a revisão da literatura das obras do 

próprio autor, recorrendo-se simultaneamente a obra de outros marxistas. 

A emergência dos direitos trabalhistas inaugurou um padrão de sociabilidade 

em que o reconhecimento dos direitos sociais se tornou uma normativa da convivência 

social, sendo o valor do trabalhador como ser social que edifica uma sociedade, 

contraposto à figura do vagabundo, do pária social. 

A temática da superexploração do trabalho desnuda uma série de facetas da 

sociedade contemporânea e questiona a erosão da sociabilidade contemporânea sob as 

mudanças experimentadas pelo capitalismo regido pela globalização econômica, gerando 

fraturas na ética do trabalho e na sociabilidade. 

Esta pesquisa, desenvolvida no período de fevereiro de 2013 a setembro de 

2014, trata da morte por exaustão no trabalho, tendo como ponto de partida a investigação 

do processo de trabalho no setor sucroalcooleiro no interior do Estado de São Paulo (Brasil), 

em usinas do país, que originou a morte de 20 trabalhadores (as) entre 2004 a 2007 (07-

Vale do Jequitinhonha/Minas Gerais, 02- oriundos do Maranhão, 03-Bahia, 01- Pernambuco, 

01-Tocantins 01- Piauí, 05 sem origem identificada e sepultados em São Paulo, cujas 

mortes foram diagnosticadas como acidentes cardiovasculares - AVCs ou parada 

cardiorespiratória, em sua maioria (COSTA, 2014). 

 

2 A PERSPECTIVA TEÓRICO – METODOLÓGICA DE MARX  

 

2.1 Karl Marx: Modo de Produção Capitalista e Sociedade Burguesa 

 

Marx afirma em O Manifesto Comunista, que "A história de toda a sociedade 

existente até agora é a história da luta de classes". Com certeza, este é o referencial que 

norteia toda a produção teórica de Karl Marx, transformando-a em síntese de uma práxis 



 

                   

revolucionária sem par na história mundial. No seu Discurso diante da sepultura de Marx, 

Engels afirmava que  

para Marx, a ciência era uma força histórica motriz, uma força revolucionária. (...) 
Cooperar, de um modo ou de outro para a derrubada da sociedade capitalista e das 
instituições políticas por ela criadas, contribuir para a emancipação do proletariado 
moderno, a quem ele havia infundido pela primeira vez a consciência de sua própria 
situação e necessidades, a consciência das condições de sua emancipação: tal era 
a verdadeira missão de sua vida (ENGELS, 1987a, p. 351-2). 
 

O conteúdo e o método presentes na obra de Marx, na análise que efetua sobre 

o modo de produção capitalista e a sociedade burguesa, além de ser a mais profunda 

realizada até nossos dias, tem uma clara perspectiva de classe, buscando desmistificar a 

ideologia burguesa. 

Em A Ideologia Alemã, Marx afirma que "o primeiro pressuposto de toda a 

história é naturalmente a existência de indivíduos humanos vivos" (ENGELS, 1993, p. 27), 

os quais, produzindo seus meios de vida, produzem indiretamente sua própria vida material.  

Esta afirmação guarda relação direta com o método com o qual Marx investiga a sociedade 

burguesa e o modo de produção que lhe é característico. 

Em vez de construir um referencial teórico abstrato ou ideal no qual possam se 

inserir as diversas formações sociais, Marx postula uma inversão: 

 

não se parte daquilo que os homens dizem, imaginam ou representam, e tampouco 
dos homens pensados, imaginados e representados para, a partir daí, chegar aos 
homens em carne e osso; parte-se dos homens realmente ativos e, a partir do seu 
processo de vida real, expõe-se também o desenvolvimento dos reflexos ideológicos 
e dos ecos desse processo de vida (ENGELS, 1993, p.37). 
 

  

O que Marx pretendia não era simplesmente fazer uma contemplação acerca 

das relações sociais observadas na sociedade de sua época, mas sim desvendar os seus 

mistérios colocados por trás do manto ideológico burguês. Como ele próprio coloca: "os 

filósofos apenas interpretaram o mundo de maneiras diferentes; é preciso, agora, 

transformá-lo" (MARX; ENGELS, 1999, p.14). Para levar adiante tal tarefa, além desse 

pressuposto de partir do concreto para o abstrato, o autor se propõe a ir realizando 

aproximações sucessivas em relação ao objeto investigado, ou seja, indo do "particular para 

o geral". 

Estes dois componentes são os pilares do materialismo histórico que, segundo 

Engels, "designa uma visão do desenrolar da história que procura buscar a causa final e a 

grande força motriz de todos os acontecimentos históricos importantes no desenvolvimento 

econômico da sociedade, nas transformações dos modos de produção e de troca, na 

consequente divisão da sociedade em classes distintas e na luta entre essas classes" 

(ENGELS apud BOTTOMORE, 1988, p. 260) 



 

                   

Assim, mais do que definir categorias, Marx se propõe a perceber e explicar as 

relações que se estabelecem entre o homem e a natureza, incluindo-se aí os outros 

homens, visando à produção das condições de sua existência. Isto leva â constatação de 

que a produção dos meios de vida depende intrinsecamente da natureza dos meios de vida 

já encontrados e que os homens têm de reproduzir nas diversas esferas da vida: "o que os 

indivíduos são, portanto, depende das condições materiais de sua produção" (ENGELS, 

1993, p. 28). Marx reconhecia, então, que a atuação do homem no mundo, construindo sua 

vida e sua história, está limitada pela realidade: (MARX, 1987c, p. 203). Fica claro assim 

que, para satisfazer suas necessidades, o homem atua transformando a natureza, através 

do trabalho, da atividade produtiva.  

No prefácio à Contribuição Para a Critica da Economia Política, Marx afirma que  

na produção social de sua vida, os homens contraem determinadas 
relações necessárias e independentes de sua vontade, relações de 
produção que correspondem a uma determinada fase de desenvolvimento 
de suas forças produtivas materiais. O conjunto dessas relações de 
produção forma a estrutura econômica da sociedade, a base real sobre a 
qual se levanta a superestrutura jurídica e política e a qual correspondem 
determinadas formas de consciência social. O modo de produção da vida 
material condiciona o processo da vida social, política e espiritual em geral 
(MARX, 1 987a, p. 301) 
 

Com a teoria da mais-valia, Marx define que "o processo de produção capitalista 

consiste essencialmente na produção de mais-valia expressa no produto excedente ou na 

parte alíquota das mercadorias produzidas na qual se materializou o trabalho não-pago.  

Se "a acumulação do capital, porém, pressupõe a mais-valia, a mais-valia a 

produção capitalista, e esta, por sua vez, a existência de massas relativamente grandes de 

capital e força de trabalho nas mãos de produtores de mercadorias" (MARX, 1984b, p. 261), 

entramos num círculo vicioso cuja saída está materializada no processo histórico de 

separação entre produtor e meio de produção que assegurou o pressuposto básico para a 

afirmação do modo de produção capitalista: a acumulação de capital, ou seja, de meios de 

produção, nas mãos de capitalistas individuais.  

Essa consequência da acumulação capitalista é o que se configura para Marx 

como a sua lei absoluta geral: quanto maior o exército de reserva proporcionalmente, maior 

a miséria. 

A característica essencial do modo de produção capitalista, que lhe assegura a 

produção da mais-valia e assim sua própria reprodução é que ele se configura como um 

sistema produtor de mercadorias (MARX, 1985a, p. 45) 

Esta é base da noção marxista sobre o fetichismo que impregna a mercadoria, 

que deixa de ser pensada pelo homem como produto sensível do seu trabalho, aparecendo 

como algo abstrato, indiferenciado, como um trabalho social que pertence ao passado. Esse 



 

                   

caráter fetichista que envolve a mercadoria estende-se fatalmente, segundo Marx explora 

exaustivamente n'O Capital, à sua forma equivalente geral na esfera da circulação, que.é o 

dinheiro  

A materialização do modo de produção capitalista promove tinia completa 

inversão na relação do homem com o trabalho e com o produto do seu trabalho. E a 

mercadoria, enquanto forma assumida pelo produto do trabalho e pelo próprio trabalho, 

aparece como totalmente estranha ao seu produtor. 

Essa alienação é diretamente relacionada por Marx à divisão social do trabalho. 

A crescente divisão social do trabalho gera, como citado anteriormente, uma distribuição 

desigual em relação ao trabalho e seus produtos. De um lado, a separação entre o trabalho 

manual e o intelectual e entre campo e cidade, de outro lado a contradição entre a produção 

cada vez mais social e a apropriação privada.  

 A par do conflito envolvendo a burguesia e o proletariado, o modo de 

produção capitalista vê-se também envolvido em crises econômicas sucessivas e cada vez 

mais extensas, caracterizadas por períodos de superprodução, e relacionadas com a 

contradição entre o desejo individual de lucro sempre crescente e a necessidade objetiva da 

divisão social do trabalho.  

Marx afirma que "as relações burguesas de produção são a última forma 

antagônica do processo social de produção (...) as forças produtivas, porém, que se 

desenvolvem no seio da sociedade burguesa criam, ao mesmo tempo, as condições 

materiais para a solução desse antagonismo. Com esta formação social se encerra, 

portanto, a pré-história da sociedade humana." (MARX, prefácio, p.302) 

 Marx representa um pensamento discordante, as noções positivistas de 

objetividade e neutralidade científicas pois além de denunciar o comprometimento da ciência 

burguesa com o ideário capitalista dominante, propõe um método que visa desvendar as 

relações subjacentes a esse ideário. Independente da eficácia dos conhecimentos 

produzidos com a utilização do método dialético, Marx assume historicamente a perspectiva 

daqueles que são espoliados dentro do modo de produção capitalista.. E nesse ponto, de 

seu compromisso com a superação da dominação, que o método marxista pode ser 

interpretado como ''universal''. 

 

2.2 O materialismo histórico como método de análise da realidade social 

 

 A metodologia dialética permite entender que os determinantes econômicos são 

também determinados (MÉSZÁROS, 1993, p. 77). Tal noção implica que "o homem 

socializado", ou seja, "os produtores associados que regulam racionalmente seu intercâmbio 



 

                   

com a natureza", não é um resultado automático  do desenvolvimento das forças produtivas 

(MÉSZÁROS, 1993, p. 78) 

 No que diz respeito à crítica de que no materialismo histórico está sugerido um 

determinismo econômico, nada melhor que a fala do próprio Engels: "segundo a concepção 

materialista da história o fator que, em última instância, determina a história é a produção e 

a reprodução da vida real; nem Marx nem eu nunca afirmamos mais que isso. Se alguém o 

tergiversar dizendo que o fator econômico é o único determinante converterá aquela tese 

numa frase vazia, abstrata, absurda... A situação econômica é a base, porém os diferentes 

fatores superestruturais que sobre ela se erigem (...) exercem também sua' influência sobre 

o curso das lutas históricas e determinam, predominantemente, em muitos casos, sua 

forma" (ENGELS, 1987b, p. 284-5). 

Várias  críticas à concepção materialista da história desconhecem a análise crítica do 

homem da sociedade econômica burguesa. Na acepção marxista, o  antagonismo  estrutural  

entre  capital  e  trabalho  é necessariamente inerente à realidade empírica de um modo de 

produção que não pode funcionar sem a representação sempre crescente do valor de troca 

(MÉSZÁROS, 1993, p. 91).  

 O trabalho teórico e prático de Marx gira em torno da explicação e destruição de 

uma situação em que a organização racional das condições de vida produz a si mesma a 

força irracional própria da organização..  

 Em Marx, a alienação é atribuída ao capitalismo como forma específica da 

sociedade de classe. A essência da teoria de Marx sobre classes e consciência de classes 

repousa na subordinação estrutural necessária do trabalho ao capital na sociedade de 

mercadorias e isto não pode ser eliminado por qualquer grau de desenvolvimento 

tecnológico implantado no modo capitalista. 

 Para Marx, o modo de produção capitalista reduziu e intensificou o antagonismo de 

classe entre proprietários e não proprietários dos meios de produção: burguesia e 

proletariado. 

Marx admite como necessário se proceder uma ruptura na cadeia de determinações 

econômicas. Tal ruptura é pressuposto para a sua definição da "autoextinção" como 

característica crucial do proletariado e de sua consciência de classe como percepção da 

tarefa histórica de extinção de todas as limitações de classe.  

 Para Marx, as leis de movimento da sociedade capitalista são produto da 

racionalidade técnico-econômica. Segundo ele, o modo de produção capitalista 

desembocaria no irracionalismo econômico e técnico, com a eliminação das próprias 

relações capitalistas de produção (WEISS, 1994, p. 220). 

 



 

                   

 

3 SUPEREXPLORAÇÃO DO TRABALHO E MORTE POR EXAUSTÃO 

Marini (2000, p. 125-126), trata da temática da superexploração do trabalho, 

cruzando os temas da superexploração e dependência na América Latina, enquanto 

capitalismo periférico:  

É necessário observar além disso que, nos três mecanismos considerados, a 
característica essencial está dada pelo fato de que se neguem ao trabalhador as 
condições necessárias para repor o desgaste de sua força de trabalho: nos dois 
primeiros casos, porque ele é obrigado a um dispêndio de força de trabalho 
superior ao que deveria proporcionar normalmente, provocando-se assim seu 
esgotamento prematuro; no último porque se retira dele inclusive a possibilidade de 
consumir o estritamente indispensável para conservar sua força de trabalho em 
estado normal. Em termos capitalistas, estes mecanismos (que além disso se 
podem dar e normalmente se dão, de forma combinada) significam que o trabalho 
se remunera por baixo de seu valor e correspondem, então, a uma 
superexploração do trabalho. (MARINI, 2000, p. 125-126) grifo nosso. 

 

A situação para a qual estamos chamando a atenção foi denunciada pela 

Pastoral do Migrante do Município de Guariba e investigada pela Relatoria Nacional do 

Direito Humano ao Trabalho/Plataforma DHESCA Brasil, sendo relacionadas tais mortes à 

exaustão pelo trabalho, destacando-se nas diversas investigações realizadas2: 

a) superexploração dos trabalhadores, ocasionada por pagamento por produção, que leva 

os trabalhadores a produzir além de seus limites, pela jornada de trabalho de 10 horas/dia, 

pelas metas de produção fixadas em 10/12 toneladas por dia; pelos baixos salários, pela 

terceirização das atividades e pela não pesagem da produção, o que leva os trabalhadores a 

não ter controle da real produção do seu trabalho e da justeza do salário recebido; 

b) deficiência na intermediação e fiscalização das relações de trabalho, expresso na 

permanência de condições insalubres e periculosas no ambiente de trabalho3 (ausência de 

condições para armazenamento da alimentação, água inadequada, equipamentos de 

proteção individual em número insuficiente ou em condições inadequadas, ausência de 

ambulância e equipamentos de primeiros socorros) e no desrespeito à legislação nacional e 

aos tratados internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil é signatário (aliciamento 

                                                           
2
 Conforme relatório elaborado pela Relatoria Nacional para o Direito Humano ao Trabalho. Costa & Neves,  Rio 

de Janeiro: Plataforma DHESC Brasil: 2005 Investigação Realizada em Ribeirão Preta/SP e região e Missão de 

Seguimento e Monitoramento em 2006 e em 2008 , no âmbito da Missão Internacional sobre os 

agrocombustíveis no Brasil. que investigou 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. 

3
 Os acidentes de trabalho nas usinas de açúcar e álcool ultrapassaram os da construção civil. Os dados do 

Ministério da Previdência Social são de 2006 e indicam que nas usinas ocorreram 14.332 acidentes de trabalho 
contra 13.968 na construção civil (Folha Online, 5 mai 2008). 



 

                   

de trabalhadores por „gatos‟, intimidação de trabalhadores, não emissão de Comunicação de 

Acidente de Trabalho – CAT, não pagamento integral das verbas rescisórias); 

c) práticas antisíndicas, expressa na política da empresa de ameaças aos trabalhadores que 

denunciam irregularidades e na recusa em contratar ex-dirigentes sindicais. 

Trabalhar até a morte? Qem determinou essa sentença?  Morrer com qual 

idade? Com quantos anos de serviço? 

Observe-se que entre os trabalhadores mortos, várias causas das mortes foram 

associadas à parada cardiorrespiratória e causas desconhecidas, atingindo trabalhadores de 

até 20 anos de idade, de várias partes do Brasil, envolvidos no corte da cana de açúcar: 

 

Nome Idade Causa 

1. José Everaldo Galvão.Faleceu em abril 
de 2004, no hospital de Macatuba (SP).  

38 anos, natural de Araçuaí 
(MG) 

Parada cardiorrespiratória 

 

2. Moises Alves dos Santos. Faleceu em 
abril de 2004, no hospital de Valparaíso 
(SP).  

33 anos, natural de Araçuaí 
(MG) 

Parada cardiorrespiratória 

3.Manoel Neto Pina. Faleceu em maio de 
2004 no hospital de Catanduva (SP).  

34 anos, natural de 
Caturama (BA) 

Parada cardiorrespiratória 

4. Lindomar Rodrigues Pinto. Faleceu em 
março de 2005, em Terra Roxa (SP). 

27 anos, natural de Mutans 
(BA) 

Parada cardiorrespiratória 

5. Ivanilde Veríssimo dos Santos. Faleceu 
em julho de 2005, em Pradópolis 

33 anos, natural de Timbiras 
(MA) 

Pancreatite  

6. Valdecy de Paiva Lima. Faleceu em julho 
de 2005, no Hospital São Francisco de 
Ribeirão Preto (SP). 

38 anos, natural de Codó 
(MA) 

Acidente cerebral hemorrágico 

7. José Natalino Gomes Sales. Faleceu em 
agosto de 2005 no hospital de Batatais 
(SP). 

50 anos, natural de Berilo 
(MG) 

Parada respiratória 

8. Domício Diniz. Faleceu em setembro de 
2005, em trânsito para hospital de 
Borborema (SP). 

55 anos, natural de Santana 
dos Garrotes (PE) 

Desconhecida 

9. Valdir Alves de Souza. Faleceu em 
outubro de 2005 em Valparaíso (SP). 

43 anos Desconhecida 

10.José Mario Alves Gomes 45 anos, natural de Araçuaí 
(MG) 

Desconhecida 

11.Antonio Ribeiro Lopes 55 anos, natural de Berilo 
(MG) 

Hemorrágico pulmonar e 
cardiopatia dilatada 
descompensada 

12. Josefa Maria Barbosa Vasconcelos. 
Faleceu em 13 de abril de 2006 no Hospital 
Regional de Teodoro Sampaio. 

42 anos desconhecida 

13.Juraci Santana. Faleceu em junho de 
2006, em Jaborandi (SP). 

37 anos, natural de Elesbão 
Veloso (PI) 

Desconhecida 

14.Maria Neusa Borges, 54 anos Desconhecida 

15. Celso Gonçalvez.Faleceu em julho de 
2006 em Taiaçu (SP). 

41 anos Desconhecida 

16. Oscar Almeida. Faleceu em setembro 
de 2006 em Itapira (SP). 

48 anos Desconhecida 

17.José Pereira Martins. Faleceu em março 
de 2007. 

 51 anos, natural de Araçuaí 
(MG) 

Infarto do miocárdio 

 

18.Lourenço Paulino de Souza. Faleceu em 20 anos, natural de Axixá Desconhecida 



 

                   

abril de 2007. (TO) 

19. José Dionísio de Souza. Faleceu em 
junho de 2007. 

33 anos, natural de Salinas 
(MG) 

Desconhecida 

20.Edilson Jesus de Andrade. Faleceu em 
setembro de 2007, em Guariba 

28 anos, natural de 
Tapiramutá (BA) 

Púrpura trombocitopênica 
idiopática 

 

Quadro 1 - Quadro de Ocorrência de Mortes no Setor Sucroalcooleeiro Paulista – 2004 A 2007
4
 

A forma de contatar esses trabalhadores para trabalhar nas usinas do interior de 

São Paulo ocorre, na maior parte das vezes, de duas formas. A primeira se dá através de 

conversas e contatos com amigos que já estiveram outras vezes trabalhando na região. A 

outra forma, mais frequente, é através do aliciamento proporcionado pelo gato que 

transporta os trabalhadores para outra região do país, por cuja viagem o trabalhador fica 

obrigado a ressarcir todas as despesas, que na maioria das vezes, é estipulada em valores 

bem acima do valor real, comprometendo uma quantia considerável ou até mesmo a 

retenção integral de seus rendimentos. Os trabalhadores ficaram por quatro meses 

obrigados a entregar os cheques provenientes dos pagamentos de seus salários como 

forma de pagamento das despesas contraídas durante a viagem para o interior de São 

Paulo. 

Tais evidências permitem relacionar a morte dos trabalhadores direta e 

indiretamente à exaustão no trabalho. Entretanto, inexiste legislação no Brasil sobre este 

tema. No Japão, foram 10 anos para reconhecer a existência da morte súbita no trabalho, 

ocasionada por sobrecarga de trabalho (karoshi), o qual é descrito na literatura sócio 

médica como um quadro clínico extremo (ligado ao estresse ocupacional) com morte 

súbita por patologia coronária isquêmica ou cérebro vascular (Nitshiyama & Johnson, 

2011; Uehata, 1991). 

Os estudos de Dal Rosso no Brasil  (2008a; 20008b) e 2006 (p. 31) são 

elucidativos em torno da questão, embora não restritos ao trabalho no setor sucroalcooleiro, 

ao mostrar a relevância da jornada de trabalho sob várias perspectivas: “interfere na 

possibilidade de usufruir ou não de mais tempo livre; define a quantidade de tempo durante 

o qual as pessoas se dedicam a atividades econômicas; estabelece relações diretas entre 

as condições de saúde, o tipo e o tempo de trabalho executado”. 

 

4  CONCLUSÃO 

 Em todas as formações sociais, sempre existiu a dominação do homem sobre o 

homem, a desigualdade sempre esteve presente. Mas é no capitalismo que essa 

desigualdade se aprofunda e se confunde com a expressão do próprio sistema, pois faz 

parte de sua essência e se desenvolve concomitantemente no próprio desenvolvimento 

                                                           
4
 Por Ir. Inês Facioli, – Pe. Antonio Garcia Peres, CS; 14 de fevereiro de 2008, Pastoral do Migrante de Guariba.  



 

                   

histórico desse modo de produção. 

Essa desigualdade social, que atinge em cheio os trabalhadores cria a exclusão 

social da ampla maioria da sociedade, que vê suprimido todos os direitos básicos de 

cidadania. A chamada globalização da economia tem universalizado as novas estratégias do 

capitalismo, cujo substrato se condensa no ideário neoliberal. A retração dos direitos sociais, 

a usurpação das conquistas dos trabalhadores, o desemprego em massa e a pequena 

absorção da força de trabalho pelo mercado são algumas ilustrações das chagas produzidas 

pela nova etapa do capitalismo, definida a partir das necessidades de recriação das formas 

de expansão e manutenção desse modo de produção, visando superar a crise que enfrenta 

desde a década de 70. 

Compartilho da ideia de que não podemos ser indiferentes à situação historicamente 

vivenciada pela maioria da população, expropriada e dominada, ao passo que uma minoria 

se apropria permanentemente  do  produto  coletivamente  produzido.  Não  podemos  ser 

indiferentes e aceitar a ordem burguesa como a ordem natural, que exprime o interesse 

geral de toda a sociedade. 

Cabe, então, a questão: como Marx nos ajuda a entender esta realidade 

contemporânea, na qual as relações de produção têm-se complexificado, o capital apresenta 

tendências de prescindir do trabalho, a precarização do trabalho se impõe e o individualismo 

se encontra tão exacerbado? Como analisar a exclusão social que se expanda de forma 

progressiva? 

O uso do trabalho como fonte de enriquecimento por parte das empresas 

monocultoras à custa de relações laborais precarizadas no tocante aos trabalhadores e à 

precarização das relações de trabalho, viola todos os princípios legais referentes ao 

trabalho, obrigando os trabalhadores à submissão a condições desfavoráveis a si próprios. 

Entretanto, o desconhecimento dos mecanismos de defesa de seus direitos alimenta nos 

trabalhadores o medo da denúncia e a postura subserviente a que a classe trabalhadora, 

quando não organizada é submetida em um círculo vicioso que se perpetua de safra em 

safra. 

A jornada exaustiva, a alta produtividade, o pagamento por produção vem 

exaurindo a saúde dos trabalhadores e quiçá, gerando um quadro de mortes. Fica a 

pergunta: por que morrem esses trabalhadores? Enquanto as empresas não reconhecem os 

vínculos entre o processo de trabalho e o adoecimento dos trabalhadores, persiste a 

transferência do custo das doenças ocupacionais no setor sucroalcooleiro para a sociedade. 

 É, portanto, na visão marxista que se encontra as condições, tanto do ponto de 



 

                   

vista metodológico quanto teórico, para entender que esta nova fase do capitalismo tem 

confirmado a sua tendência histórica da supressão dos interesses da maioria da sociedade 

em benefício dos interesses de uma minoria e que é preciso enfrentar este modo de 

produção em seus múltiplos aspectos, a partir da construção da consciência de classe dos 

trabalhadores. 

 De toda forma, não se devem colocar barreiras entre o conhecimento. Os 

estudos realizados refletem a situação histórica de uma época e revelam a possibilidade de 

criação/massificação da consciência coletiva que vai sendo forjada para manter ou 

transformar uma formação social. Mas são, ao mesmo tempo, expressões dessa 

consciência coletiva e revelam o grau de comprometimento de um intelectual com a ordem 

social na qual se insere. Portanto, os pensamentos não devem ser rechaçados 

integralmente  mas há que se adotar unia postura crítica diante de cientistas que se 

proclamam neutros, haja vista que ninguém está isento de valores. 

   O vigor e a consistência dos pensamentos de Marx são inegáveis. Aqui estão as 

bases para a reflexão e transformação desta sociedade, visando libertar os homens dos 

grilhões da opressão. Mais do que uma utopia, o socialismo é a possibilidade de um novo 

modo de produção, um novo estágio da humanidade, no qual os homens possam exercitar 

sua dimensão humana. Não existe a fórmula, pois é o resultado de condições concretas e "o 

caminho se faz ao caminhar". 
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