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1. Introdução. 

 Este trabalho tem como proposta principal estudar o trabalhador rural assalariado 

nos canaviais paulistas: seu modo de vida, as múltiplas articulações com as atividades 

urbanas e a usina sucro-alcooleira, suas formas de subordinação e resistência. Ao destacar 

esta rede de relações cidade-campo a partir do entendimento deste sujeito social, estamos 

pensando num conjunto de vínculos destes com o núcleo urbano e o campo monopolizado 

pela empresa canavieira. 

 Para tal, esta pesquisa se pauta a partir de um estudo de caso: o município de Santa 

Rosa de Viterbo, nordeste paulista, onde processos comandados pela reestruturação 

produtiva do capital empreenderam significativas mudanças, no que diz respeito à 

diminuição do número de trabalhadores no corte da cana, alterações na origem e espessura 

dos fluxos migratórios sazonais para esta atividade, promovendo novas marcas na 

organização territorial sucro-alcooleira (com a intensificação da mecanização de várias 

etapas do processo produtivo, terceirização de vários setores da atividade canavieira, 

aumento da concentração fundiária por parte de várias usinas que atuam no município), 

afetando as relações entre trabalho e capital, cidade e campo, trabalhadores sazonais locais 

e “os de fora”, bóias-frias e não bóias frias. É através da análise destas transformações e de 

suas contradições que pretendemos compreender a territorialização/desterritorialização dos 

trabalhadores rurais da lavoura canavieira desta porção do nordeste paulista, como 

personagem ativo, inserido no interior de segmentos sociais subalternos, mas “invisível” no 

processo histórico de construção do cotidiano. Cabe-nos desvendar este processo, fazendo 

uso do materialismo histórico dialético, onde podemos traçar caminhos explicativos para a 

realidade destes sujeitos sociais, que mesmo ameaçados com a perda de seus postos de 

trabalho pela expansão técnico-cientifica, apresentam múltiplas alternativas 

recriadas/reconstruídas, num continuo movimento de reprodução destas contradições, 

também nutrida por representações, práticas e uma memória em constante luta com essa 

realidade, marco que lhes confere identidade, mesmo que de forma precária, transitória, 

provisória, como aponta Silva (2004). 
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2. No interior dos canaviais: as mudanças nas relações de trabalho. 

2.1 As colônias de trabalhadores 

 As colônias agrícolas em terras da Fazenda Amália merecem uma certa atenção por 

envolver relações de trabalho particulares, e ao mesmo tempo inseridas no tradicional 

sistema do colonato paulista. Essa relação de trabalho foi implantada bem antes, nos 

tempos que a atual fazenda ainda pertencia à família Dumont e se dedicava à cultura do 

café. 

 Também ganhou um interesse especial por se tratar de uma problemática estudada no 

projeto coordenado pela Profa. Dra. Maria Aparecida de Moraes Silva, intitulado “Mulheres 

da Cana: Memórias”, que retrata a realidade vivida por milhares de trabalhadores rurais 

(principalmente cortadores/cortadoras de cana) diante das extremas situações de 

exploração e péssimas condições de trabalho e de vida no nordeste paulista. 

 Segundo algumas considerações preliminares desta pesquisa e publicadas na Revista 

Pesquisa FAPESP, no. 61, (P. 66 - 68), as principais relações de trabalho então vigentes 

eram assentadas no chamado sistema de titularidade. Por meio deste, o único trabalhador 

que mantinha um vínculo trabalhista com a empresa era o chefe de família, geralmente o 

homem (mesmo que toda a família se dedicasse a produção). O recebimento do pagamento 

era feito da seguinte forma: a cana era pesada e fazia-se a contabilização que era 

repassada para apenas um dos trabalhadores, que era o titular. 

 Por conta disto, para todos os efeitos legais, toda aquela cana era produto do trabalho 

de apenas um empregado. Com o salário, o trabalhador se dirigia até o armazém e à 

farmácia da colônia para trocar por comida e remédios, ou seja, o pouco que se ganhava, 

ficava ali mesmo, até porque a maior parte dos produtos fornecidos eram fabricados pelas I. 

R. F. M. (Indústrias Reunidas Francisco Matarazzo), proprietárias da fazenda.. Através 

destes fatos, Silva retratou o cotidiano de semi-servidão, vivenciada principalmente pelos 

cortadores/cortadoras de cana e trabalhadores do setor produtivo nas colônias de 

trabalhadores da Usina Amália. 

 Em 1963, com a entrada em vigor do Estatuto do Trabalhador Rural (ETR), 

estendendo tambem os direitos trabalhistas urbanos ao trabalhador rural, torna-se ilegal o 

sistema de titularidade. Diante desta situação, os empregadores, muitas vezes se valeram 

de instrumentos do regime militar (como as Leis de Segurança Nacional e de Greve) para se 

livrar dos colonos sem ter que lhes pagar o que estava previsto no ETR. 

 Deste modo, os donos da Fazenda Amália levam a cabo uma forma de driblar a 

legislação trabalhista: planeja-se uma greve. 
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  “A greve foi arquitetada pela empresa (os donos de Amália) com o aval da ditadura 

militar, criando um pretexto para se desvencilhar dos colonos sem ter de pagar os direitos e 

indenizações devidos, sobretudo as aposentadorias dos funcionários mais antigos. Foi uma 

armadilha, diz a professora”. (Pesquisa Fapesp, no 61, P. 67) 

 Terminado o “movimento”, a empresa demitiria os trabalhadores que “participaram” e 

também aqueles que não se “envolveram” com a “greve”, livrando-se de uma vez dos 

colonos e de suas obrigações de pagar os direitos trabalhistas aos mesmos, pondo fim ao 

sistema do colonato. 

 Estas previas considerações de Silva, são bastante interessantes e nos oferecem 

subsídios para tentar entender este processo de transição do trabalho livre para o trabalho 

assalariado que se materializou em nossa área de estudo, sobretudo a partir da segunda 

metade da década de 1960, possibilitada pelo processo de modernização da agricultura e 

abençoada pelo Estado, nos anos 70 com a implantação do Programa Nacional do Álcool. 

2.2 Os Bóias- frias. 

Os trabalhadores rurais assalariados no campo brasileiro foram foco de preocupação 

de vários estudiosos da agricultura brasileira, mediante a um processo histórico de 

intensificação da modernização no campo, acompanhada por numa espessa migração rural-

urbana e aceleração do crescimento populacional urbano, nas quatro últimas décadas do 

século XX. Neste contexto milhões de trabalhadores rurais foram expropriados de suas 

unidades familiares ou expulsos das fazendas, contudo muitas vezes retornando ao mundo 

rural de uma forma desconcertante: não na antiga condição de proprietários, parceiros, 

rendeiros, moradores ou outras formas de fazer-se enquanto camponês, mas como sujeitos 

sociais das transformações em curso, relegados á venda de sua força de trabalho e 

impingidos pelo processo de proletarização. 

Maria Aparecida de Moraes Silva (2004: 73-74), analisando o desenrolar do 

processo de exclusão que atinge os cortadores de cana conclui: 

“Foi possível verificar que, na verdade, há entre os dois pólos opostos, o da exclusão 

e o da inclusão, uma zona de alternativas possíveis, caracterizadas, sobretudo pela 

mobilidade precária, pela vulnerabilidade, que se definem como momentos de luta para 

evitar a queda no fosso da exclusão-desestruturação (...) Mesmo distantes, prendem-se à 

utopia de rever a família, de voltar um dia à terra de origem, de encontrar trabalho para 

remeter aos que ficaram. É esse sentimento de pertencimento à família, a um determinado 

lugar, à condição de trabalhador, de provedor, que lhes identifica, que lhes define. Essa é 

sua identidade, ainda que em trânsito, transitória, provisória”. 
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Consideramos, assim como Silva (2004) que estes trabalhadores da lavoura 

canavieira apresentam uma imagem e uma identidade enquanto tais, no entanto de uma 

forma contraditória: repudiada de um lado pela situação de precariedade e subalternidade, 

mas também como condição para a reprodução da unidade familiar camponesa, no que se 

refere aos trabalhadores migrantes, e escapar da situação de mendicância, numa face 

extrema de liminaridade social, como condição também para “os do lugar” procurarem se 

reproduzir, num contexto em que cada vez mais aparecem como produtos descartados pelo 

processo de mecanização da agricultura. 

 Contudo, na Fazenda Amália, o bóia-fria foi produto da desestruturação do tradicional 

sistema do colonato com a entrada em vigor do Estatuto do Trabalhador Rural, o qual a 

empresa decidiu acatar, liberando força de trabalho para a cidade e vários municípios 

vizinhos. 

 E para aqueles, que aos milhares, voltavam ao campo na condição de trabalhadores 

rurais assalariados, as marcas dessa violência foram as mais dolorosas Entretanto, com a 

pressão dos trabalhadores da área canavieira da Zona da Mata Nordestina e movimentos no 

Centro-Sul, (também inserida no contexto das lutas e movimentos camponeses desde a 

década de 1950 - as Ligas Camponesas surgiram numa fazenda de açúcar, onde os 

moradores lutavam justamente contra a expropriação e por um pedaço de terra) culminaram 

com a Revolta de Guariba, em maio de 1984, e o fortalecimento e conhecimento da situação 

de exploração deste grupo de trabalhadores rurais em todo o país. 

 Algumas destas lutas se arrastam há algumas décadas, principalmente no que tange 

ao cumprimento de acordos coletivos de trabalho e carteira assinada, reivindicações 

antigas, já contempladas por setores urbanos e ainda distantes para trabalhadores de 

muitas regiões do país. 

 Nesse caso: 

 “(...) o processo de luta vai nascendo no seio do processo de exploração, e os 

movimentos grevistas ocorrem na cidade, muitas vezes longe dos locais de produção e 

trabalho. É o movimento grevista de trabalhadores rurais/urbanos nas cidades”. (OLIVEIRA, 

1997, P.78) 

 Isto é, o capital unificando duas unidades contraditórias que ele mesmo separou: 

cidade e campo, fortalecendo o movimento 

  “ (...)sobretudo naquelas áreas onde a industrialização da agricultura ocorre, onde o 

capital unifica indústria e agricultura, industrializando o campo e colocando na cidade os 

trabalhadores agrícolas, onde cidade e campo estão se unificando numa mesma unidade 

contraditória”. (Idem, Ibidem, P.79) 
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 Neste contexto, ganha importância a opção dos grupos usineiros paulistas na 

contratação de trabalhadores sazonais migrantes, especialmente o “mineiro”3, cuja escolha 

é estratégica. A este respeito assim destacou Thomaz Jr., tendo como referência para 

análise a região de Jaboticabal, no final dos anos 80: 

 Estes migrantes são originários principalmente do médio Vale do Jequitinhonha, e se 

submetem quase totalmente às exigências dos produtores de cana, não aderindo aos 

movimentos reivindicatórios, como a força de trabalho local, apesar da superexploração do 

trabalho e das péssimas condições de alojamento nos barracões das fazendas e em 

cômodos mal estruturados na periferia das cidades. Eles agem desta forma, porque seus 

fins são outros - eles geralmente trabalham numa safra anual, com a intenção de ganhar o 

máximo de dinheiro possível para poder retornar a sua área de origem, e se dedicar à 

prática de cultivos de subsistência, visto que eles são pequenos proprietários e se 

assalariam temporariamente para justamente se reproduzirem quanto camponeses. 

 Por isto, os grupos usineiros/ fornecedores de cana utilizam desta divisão entre os 

trabalhadores, como um meio de na próxima safra contratar mais empregados “mineiros”, 

em detrimento da força de trabalho local. (Thomaz Jr., 1988, p. 292 e 293) 

 O número de trabalhadores migrantes sazonais, principalmente cortadores de cana, 

oriundos da região do Vale do Jequitinhonha foi bastante numeroso em Santa Rosa de 

Viterbo, especialmente na década de 1990, associada também ao mito da “Califórnia 

Brasileira4” 

 “Foi o sonho de encontrar emprego, comprar uma terrinha, quem sabe deixar o Vale 

do Jequitinhonha que os trouxe para a região; diziam que” lá dá muito emprego, tem muito 

dinheiro”. “Meu marido vinha todo ano fazer a safra, cortava cana, dormia no alojamento e 

levava as bóias frias para comer no serviço. Esquentava lata como a gente dizia. Depois, ele 

foi acostumando na cidade, arranjou casa no Nosso Teto (um conjunto de 1200 casas 

populares com população de mais de 8000 pessoas), a prestação era baixa e a gente 

resolveu vir morar todo mundo aqui, porque dizia que aqui ia melhorar cada dia mais”. 

(Caros Amigos Especial, no. 61, P.24). 

 No entanto, estas considerações ainda são bastante atreladas às concepções 

econômicas de vislumbrar as transformações que enredavam a vida dos cortadores de cana 

                                                 
1.  “Mineiros” são os trabalhadores rurais sazonais provenientes de outras regiões do país em 

direção ao estado de São Paulo, englobando também volantes nordestinos.  
4   Expressão registrada na exibição de reportagem no Globo Repórter comparando a renda per capita 
da região de Ribeirão Preto à da Califórnia. A repercussão desta matéria foi tamanha, a ponto de 
exercer uma grande influência nos fluxos migratórios, sobretudo de trabalhadores sazonais para a 
região. Para uma outra leitura desse fato, sugerimos o vídeo “Califórnia à Brasileira” (1991, 24 min.), 
de José Roberto Novais. 
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na lavoura canavieira, materializando muitas vezes no trabalhador migrante o estigma de 

antigrevista, de trabalhador não sindicalizado. 

 Para a discussão deste problema, consideramos valida a inovação feita na analise por 

Menezes (2002) com a consideração das práticas cotidianas de resistência destes sujeitos 

sociais, em estudo de caso na plantation canavieira pernambucana, seja contra o espaço de 

vigilância/exploração/subordinação encontrada no eito e estendida aos alojamentos de 

trabalhadores migrantes, ou a concepção de via única do movimento sindical frente ao 

capital, que apesar dos grandes movimentos articulados por esta organização, se apresenta 

de forma fragmentada até mesmo entre os trabalhadores cortadores de cana: os “de fora” e 

os “do lugar”. Esta perspectiva teórica sugerida por Scott (1985) permite uma alternativa a 

outras abordagens que atribuem características de passividade, conformismo, fatalismo, 

imobilismo aos camponeses ou trabalhadores que não estão envolvidos em revoluções ou 

mobilizações abertas “(Menezes, 2002, p.190). 

  Deste modo, o processo de proletarização pode ser compreendido não apenas como 

um processo objetivo (a dependência da venda da força de trabalho), mas como um 

processo subjetivo (as experiências individuais destes trabalhadores). 

 Os questionamentos feitos por Menezes sobre os camponeses trabalhadores 

migrantes se dão num contexto histórico, onde os estudos sobre esta categoria de 

trabalhadores assalariados no campo (cujo contingente foi intensificado e hoje, em grande 

parte descartado do processo de modernização da agroindústria canavieira) revelam o seu 

processo de desaparecimento nas próximas décadas (principalmente os trabalhos 

referentes à monocultura paulista), enfraquecimento do movimento sindical, e intensificação 

das práticas de flexilbilização/precarização dos contratos de trabalho e das condições de 

vida destes agentes sociais. Alguns destes estudos revelam que a reprodução destes 

sujeitos os conduz a formas de vida cada vez mais liminares, como atesta a professora 

Maria Aparecida de Moraes Silva (2004). 

 Destaco aqui, de forma sucinta o conceito de práticas cotidianas de resistência como 

categoria básica para apreender a luta destes agentes, não interpretada como um caminho 

de mão única - via sindical - mas de múltiplas alternativas subjetivas de confronto que não é 

só com o capital, mas contra o “tempo do dinheiro”, “do desenraizamento cultural” , da sua 

condição e inserção social enquanto grupo social subalterno. 

 Pretende-se discutir o modo de vida deste grupo social não se bastando às 

perspectivas deste segmento social quanto ao avanço das forças produtivas no campo ou o 

seu desaparecimento frente a este processo, a participação sindical dos trabalhadores 

migrantes, mas como categoria ativa, como nos revelou Menezes através de suas práticas 

cotidianas de resistência e como sujeitos sociais fazedores e leitores de sua própria história. 
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3. A Re(organização)do capital agroindustrial canavieiro. 

Com o fim do IAA, (Instituto do Açúcar e do Álcool,) pela Constituição de 1988, o 

setor sucro-alcooleiro, passou por um amplo processo de reestruturação, já que com a 

diminuição dos subsídios e do assistencialismo governamental o setor seguiu a dinâmica da 

economia brasileira e a vulnerabilidade do mercado internacional. Isto aconteceu apesar da 

força política presente e sempre marcante dos usineiros. Os anos 90 então foram 

caracterizados, sobretudo por um momento de “crise do setor sucro-alcooleiro”, de 

desregulamentação e de grandes investimentos na matriz técnico-científica. 

“Para fortalecer-se como elemento hegemônico da contradição estrutural (capital - 

trabalho), é imperativo para o capital investir em tecnologia, mais precisamente na 

mecanização do corte da cana-de-açúcar, a fim de reverter o poder de pressão do trabalho - 

tal como nas ações paredistas - coibindo assim a interrupção do processo de produção 

agroindustrial”. (Thomaz Jr., 2002, p. 63). 

 

Durante este mesmo período a lavoura canavieira também passou por um pronunciado 

processo de diferenciação no campo produtivo marcado pelas empresas com elevada 

rentabilidade agroindustrial e maciços investimentos de capital na área técnico-científica 

(contratação de mão-de-obra qualificada, crescimento da mecanização, informatização do 

setor de produção, entre outros), reduzindo os custos de produção, aumentando a 

lucratividade, concentrando a renda da terra. 

“Com a materialização do processo específico de internalização do “ progresso técnico”, 

processa-se outro salto qualitativo em direção ao (novo)eixo da acumulação do capital. 

Apesar de não inviabilizar o anterior, ao contrário, o redimensiona, com o propósito de 

superar a relação centrada na transferência da mais- valia, na forma de renda da 

terra(com a territorialização do monopólio), sinalizando, agora, para a hegemonia na 

apropriação da mais valia relativa e para a subsunção real do trabalho no capital”. (Idem, 

Ibidem, p. 200) 

Desde o início dos anos 1990, mais especificamente a partir de 1998, o 

empreendimento agroindustrial canavieiro no município vem passando por grandes 

modificações na estrutura produtiva: ampliação dos processos de mecanização da lavoura, 

reformas na unidade fabril, além da adoção de novas formas de gestão e contratação de 

força de trabalho, assentadas na terceirização de serviços e flexibilização/precarização das 

relações de trabalho. Tais preocupações foram abordadas em nosso trabalho de conclusão 

de curso cujo objetivo principal foi estudar a antiga Usina Amália (atual Ibirá), processadora 

de açúcar e álcool, sediada no município de Santa Rosa de Viterbo, procurando 
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compreender sua gênese e estruturação produtiva sucro-alcooleira, com atenção especial a 

processos de territorialização desta atividade econômica e seus desdobramentos no que diz 

respeito à monopolização da produção, concentração da terra e conexões com o 

desenvolvimento urbano, estreitamente ligado à expansão da monocultura canavieira. A 

análise centrou se, sobretudo, no período em que a usina Amália foi controlada diretamente 

pelas IRMF (Indústrias Reunidas Francesco Matarazzo), cujo controle se estendendo de 

meados da década de 1930 a finais de 1990, quando foi anunciado o pedido de concordata 

e arrendamento da empresa e de suas terras para grandes grupos usineiros da região de 

Ribeirão Preto, no decorrer deste período. De modo geral, nossa finalidade neste trabalho 

foi desvendar como o processo de territorialização do capital sucro-alcooleiro lançou suas 

bases no município de Santa Rosa de Viterbo e como este processo se enraíza sob uma 

nova roupagem, reapresentando a lógica de reprodução do grande capital canavieiro: 

“O poder dos proprietários de terra é secular no Brasil, e o desenvolvimento desta 

pesquisa constatou isto. Não bastava mudar de dono, o processo de territorialização e 

reterritorialização do capital perpetuam a monocultura canavieira e a grande propriedade”.

  

Com o processo de esfacelamento do grupo familiar e arrendamento da usina, 

grande parte das terras próprias da usina na Fazenda Amália foi adquirida pelo grupo 

arrendatário das moendas (parte industrial) e das terras da antiga Usina Amália, englobando 

4.176 hectares, ou seja, 48,3% dos 8.643,3 hectares de terra que faziam parte da Fazenda 

Amália até a presente data. A prioridade na compra das terras foi dada ao Grupo Cury, 

arrendatário das terras da usina naquela ocasião. Uma outra parte das mesmas foi 

transferida à COOPERSUCAR (2.735,51 ha), ou seja, 31,6% das terras restantes da antiga 

fazenda, em troca de dívidas. A Vitercana Agro-Mercantil S/A (fornecedora de cana, ligada 

aos Matarazzo) ficou com 1.655,20 ha, ou seja 19,1% das terras. O Grupo Matarazzo ficou 

com apenas 66,59 ha da Fazenda Amália em Santa Rosa de Viterbo, ou seja, 0,77 % das 

terras de Amália, agora restritas à sede da Fazenda e a área que circunda o palacete da 

família, revelando a perda relativa do grupo familiar na atividade sucro-alcooleira, embora 

continuasse a ser o proprietário da usina. Os outros 10 ha foram adquiridos pela Empresa 

Bayer, na compra da Fermenta, em 1990, tendo como planos o projeto de expansão da 

empresa. 

Posteriormente, o Grupo Cury perdeu judicialmente o contrato de arrendamento com 

a família Matarazzo, em virtude do atraso no pagamento aos fornecedores de cana - e 

destes para com seus trabalhadores rurais - e aos empregados da lavoura da usina. O 

anúncio oficial do arrendamento da Usina Amália pelo Grupo Biagi se deu em 09 de Abril de 

1998, por Maurílio Biagi Filho, para um período de 17 anos (até 2015) 
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Estes acontecimentos confirmam uma nova configuração fundiária e da produção 

canavieira em nossa área de estudo comandada pelo processo de reestruturação produtiva 

por parte do capital. Agora nos cabe inserir os trabalhadores cortadores de cana nos 

interstícios deste processo, suas interpretações diante destas novas territorialidades que 

afetam seu lugar de moradia na cidade e seu espaço de produção no campo. 

4. Propostas de Trabalho. 

A compreensão destas redes sociais será possível através da realização de 

entrevistas com os trabalhadores rurais (no espaço de sua residência, anteriormente 

reservada, e com as lideranças sindicais no seu lócus de trabalho, alternando momentos 

delimitados e improvisados, com objetivo de capturar minimamente o cotidiano de trabalho e 

vivência, indo de encontro às situações inesperadas e não às expectativas do pesquisador, 

vital para um desvelamento adequado do objeto de trabalho), observação participante (para 

compor a territorialização/desterritorialização das residências destes agentes na área 

urbana, sejam elas moradias de trabalhadores empregados na usina local ou em outros 

estabelecimentos canavieiros, que possuem terras ou fornecedores no município estudado, 

para que a partir das informações obtidas seja possível a confecção de mapas e 

representações, cartografando esta realidade 

 Vale aí destacar a importância dessas entrevistas com os cortadores de cana e 

representações sindicais, como requisito essencial para orientar e viabilizar estes mesmos 

procedimentos em relação aos sujeitos e instituições que fazem parte de seu modo de vida 

e práticas cotidianas, como aqueles apresentados por este projeto. Tais etapas serão 

encaminhadas de acordo com as necessidades e lacunas no decorrer da pesquisa, no que 

diz respeito principalmente aos seus vínculos com a atividade comercial e os comerciantes, 

vizinhos, amigos e parentes. Às representações do poder público seguimos o mesmo 

posicionamento mencionado anteriormente. 

 Já no que diz respeito às suas conexões com a agroindústria sucro-alcooleira procura-

se analisar as relações sociais entre os trabalhadores rurais e proprietário e chefes 

administrativos da usina e da seção agrícola (feitores, fiscais), fornecedores de cana e entre 

os próprios trabalhadores. Buscar-se-á também a compreensão das articulações entre os 

trabalhadores “do lugar” e “os de fora”, a participação deste ultimo no conjunto da força de 

trabalho nos canaviais, investigando as suas redes sociais traçadas na região canavieira, 

sua origem e trajetórias migratórias. Para isto, nos valeremos de trabalho de campo no lócus 

de trabalho dos cortadores de cana, durante a safra e entressafra de 2005/2006 com o 

objetivo de apreender suas práticas cotidianas, sociabilidade e condições no ambiente de 

trabalho, as suas representações desta realidade e descrições acerca da cena retratada, 

através de relatos, breves depoimentos de alguns trabalhadores (com permissão dos 
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responsáveis pelos trabalhadores na lavoura) no eito e nos ônibus rurais. Quanto a este 

último é interessante interceptar as experiências que perfazem neste recinto, antes de “cair 

na cana” e “depois do trabalho na cana”. Motoristas do ônibus, feitores e o “gato” também 

serão consultados, se possível, brevemente nas “ruas de cana” fornecendo referências a 

respeito da realidade observada, durante as atividades de pesquisa de campo, com o 

cuidado de preservar o pesquisador da condição de beneficiário dos interesses de 

determinados sujeitos sociais, em confronto. Esclarecimentos e carências quanto as 

informações destes curtos relatos in loco serão completados com entrevistas a se realizar 

nas residências destes agentes(cortadores de cana “do lugar” e migrantes, “gato”, motorista 

do ônibus rural e fiscal) agendadas anteriormente. Da mesma forma consideramos as 

entrevistas com o proprietário, arrendatário e gerente agrícola da usina situada em nossa 

área de estudo, a serem realizadas, esperamos, na sede da usina, de forma antes 

acordada, senão em outro lugar, desde que não prejudique o resultado das mesmas. 

Através destes mecanismos poderemos dimensionar o entrelaçamento entre estes sujeitos 

sociais, seus entendimentos acerca do trabalho e do trabalhador na lavoura canavieira, seus 

interesses e presunções contraditórios não só no que diz respeito à relação capital x 

trabalho, mas no fazer-se destes agentes nas perspectivas e possibilidades de seu tempo. 
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