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Resumo/Abstract
O presente artigo trata das relações de trabalho na agroindústria
canavieira de Piracicaba no período de formação do mercado de trabalho
livre.

Trata-se de uma época marcada por intensa disputa pela

mão-de-obra tendo em vista a convivência de duas culturas de larga escala
na região - café e cana -, a presença de três grandes usinas e a natureza
não mecanizada do trabalho agrícola.

Analisa-se especialmente as

especificidades das relações sociais que se firmaram na lavoura canavieira,
destacando os mecanismos de disciplina e controle inerentes a elas, seus
limites, contradições e condições de superação.

ELIANA T. TERCI
(Doutora em História Social pela Universidade de São Paulo, professora de História Econômica da
Faculdade de Gestão e Negócios e pesquisadora do Núcleo de Pesquisa e Documentação Regional da
Universidade Metodista de Piracicaba)

A AGROINDÚSTRIA CANAVIEIRA DE PIRACICABA

1

A AGROINDÚSTRIA CANAVIEIRA DE PIRACICABA:
RELAÇÕES DE TRABALHO E CONTROLE SOCIAL (1900-1930)1

Na virada do século XIX, Piracicaba constituía o último reduto do que havia sido o ciclo
açucareiro paulista. 2 As potencialidades do comércio internacional do café apoiadas pelo Estado
abriram expectativas fabulosas aos agricultores paulistas, que não tardaram a substituir seus canaviais e
engenhos de açúcar pelo café, exceção feita a Piracicaba, onde café e cana conviveram - vicejando
inclusive nas mesmas propriedades -

até que as crises sucessivas conduziram à substituição

progressiva dos cafezais, confirmando-se então o perfil açucareiro da região.
Embora tenha sido fundada em 1767 com objetivos militares - produção e envio de víveres à
colônia militar de Iguatemi -, Piracicaba deve seu povoamento em escala maior ao cultivo da cana3,
pois, com o término das guerras da fronteira4, sua lavoura ficou seriamente abalada, tendo progredido
com a introdução da cana-de-açúcar. Para se ter idéia da produção de cana no município, em 1799,
Piracicaba possuía 9 engenhos com uma produção de 1922 arrobas de açúcar5 e, em 1816, já contava
com 18 engenhos e outros 12 em construção.6
A febre do café não deixou de assediar Piracicaba, que em 1890 já contabilizava 88 produtores
e uma produção de 267.834 arrobas, superando a produção de açúcar, que, neste mesmo ano, contava

1

Este artigo é uma versão simplificada da minha dissertação de mestrado, de mesmo título, defendida na PUC/SP, em
1991. As fontes utilizadas foram o jornal Gazeta de Piracicaba (1880-1930), entrevistas com ex-trabalhadores e
documentos da Société de Sucrerie Bresiliennes disponíveis para o período 1890-1930.
2
O denominado ciclo açucareiro paulista, que se estende de 1765 a 1851, teve como principais áreas produtoras o litoral
norte, a área do caminho para o Rio de Janeiro e o quadrilátero do açúcar - área compreendida entre Sorocaba, Piracicaba,
Mogi-Guaçu e Jundiaí (Cf. PETRONE, 1968).
3
Idem, p. 47.
4
Como é sabido, com a descoberta do ouro na província de Mato Grosso, a administração colonial priorizara a fundação de
comunidades estratégicas e a implantação de postos avançados ao longo das fronteiras visando à proteção do Centro-Oeste
brasileiro.
5
PETRONE, 1968, p. 47.
6
NEME, 1936.
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11 produtores e uma produção de 115.300 arrobas. Não desmotivou, porém, a elite rural piracicabana
a investir na sua cultura tradicional. Pelo contrário, no auge da expansão cafeeira no estado de São
Paulo, a agroindústria canavieira modernizou-se com a fundação da Cia. do Engenho Central de
Piracicaba em 1881, da Cia. do Engenho Central de Vila Raffard em 1886 e do Engenho Central de
Monte Alegre em 1887. Os três engenhos centrais passaram por intenso processo de modernização,
transformando-se em grandes usinas que, até a década de 30, representavam o potencial açucareiro da
região. O Engenho Central de Piracicaba e o Engenho Central de Vila Raffard foram adquiridos em
1907 pelo grupo francês Société de Sucreries Brésiliennes e a Usina Monte Alegre, em 1912, adquirida
pela Cia. União dos Refinadores, sociedade pertencente ao Comendador Morganti.
O mais intrigante é que a conformação dessa estrutura produtiva marcada pela convivência
entre duas culturas de larga escala coincidiu, ainda, com o processo de abolição da escravidão e
conseqüente formação do mercado livre, redefinindo as relações de trabalho na agricultura paulista.
Esse percurso de formação do mercado de trabalho livre ocorre preservando a estrutura produtiva
básica da agricultura: grande exploração com baixíssimo nível de tecnificação do trabalho. Ainda
que se possa pensar que as mesmas relações de trabalho que se estabeleceram na lavoura cafeeira
também estiveram presentes na lavoura açucareira, há que se considerar que a produção açucareira
comportava, e ainda comporta, uma estrutura produtiva significativamente mais complexa que a
cafeeira, requerendo, além da produção agrícola, a estrutura fabril para o processamento da matéria
prima. Configura-se, pois, uma agroindústria.
Desde o período colonial, as necessidades de modernização e reaparelhamento da produção
açucareira para atender às exigências do mercado internacional se fizeram na fase industrial do
processo, permanecendo a fase agrícola na sua rotina secular. 7 O escravismo, de alguma maneira,
camuflava essa disparidade através dos métodos coercitivos que garantiam o ajuste do trabalho de

7

Para um estudo sobre o processo de produção do açúcar nos engenhos durante o período colonial, ver, entre outros:
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extração da matéria prima aos ditames da produtividade dos engenhos.8 Com a abolição, a disparidade
tecnológica vem à tona e coincide com a pressão crescente pela modernização dos métodos produtivos
para a melhoria da competitividade externa do açúcar. As iniciativas modernizantes, porém, ainda
concentraram-se na fase de fabricação do açúcar com o advento dos engenhos centrais e posteriormente
da usina moderna: ampliou-se a escala de produção, melhoraram os métodos de branqueamento do
açúcar, aperfeiçoaram-se os mecanismos produtivos.

Os

problemas relativos à defasagem

tecnológica se acentuaram e a necessidade de adequação da produção agrícola aos ditames da fase
industrial do processo de fabricação deveriam ditar os parâmetros para o estabelecimento das relações
de trabalho na lavoura canavieira. Ou seja, uma vez que não se podia contar com a mecanização da
lavoura, o nível de produtividade agrícola tinha que ser garantido pelas relações de trabalho.
Nessa esfera reside a diferença e especificidade da agroindústria canavieira de Piracicaba em
relação às demais zonas canavieiras do país. No Nordeste, a abolição do trabalho escravo levou a uma
crise da produção açucareira de efeitos similares aos provocados pela concorrência do açúcar das
Antilhas no período colonial.

A estrutura produtiva fundada no tripé latifúndio/monocultura/

escravidão não via saída diante da desarticulação do trabalho provocada pelo fim da escravidão aliada à
expansão da cultura cafeeira em São Paulo e do surto produtivo do cacau na Bahia - fortes atrativos
para as populações. Não podendo contar com a mão-de-obra imigrante, atraída e financiada pelo
Estado para servir à região cafeeira, predominou no Nordeste açucareiro o ex-escravo, negro e/ou o
tipo resultante das mais variadas miscigenações raciais. Enfim, “o clássico sistema do trabalho rural
nos campos de cana era o do peão com a sua enxada, o do trabalhador sem nada de seu, vivendo
aquela mesma vida que tinha o escravo” 9 , que acabou personificado pelo cabra:

etnicamente

podendo ser pardo, moreno ou mulato, sem origens definidas. Socialmente, é o trabalhador da lavoura

FERLINI, 1984; CASTRO, 1976; GAMA, 1981.
8
CASTRO, 1976.
9
DE CARLI, 1942, p. 91.
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Mantêm-se a estrutura

tradicional da monocultura e do latifúndio, sendo responsável pela deficiência de gêneros alimentícios
e pela necessidade de importação desses gêneros de outras regiões do país, até porque a produção
açucareira absorvia toda mão-de-obra disponível.
Na região de Piracicaba, a paisagem rural era bastante diversa da nordestina: o imigrante
europeu, principalmente italiano, se firmou como o tipo étnico predominante da lavoura canavieira na
transição do trabalho escravo. O regime de trabalho também era diverso e o colonato despontava
como a relação de trabalho predominante. A preferência pelo colono imigrante na substituição do
braço escravo na lavoura canavieira já pode ser percebida desde os anos finais da escravidão, quando
algumas iniciativas foram sendo tomadas pelas usinas e fazendeiros de cana da região no sentido de
organizar as colônias rurais em suas fazendas e, assim, trazer as famílias de imigrantes para tocar suas
lavouras: foi assim que, ainda em 1884, o proprietário da fazenda Nova Java contratou 94 colonos
açorianos para ocupar sua colônia e tocar sua lavoura de cana.

Em 1887, o Engenho Central

organizou uma colônia de tiroleses em sua fazenda Cachoeira e, ainda no mesmo ano de 1887, o Sr.
João Batista da Cruz Leite organizou uma colônia de trentinos composta de 10 famílias com 80 pessoas
para sua lavoura de cana.10
A utilização do colonato e a organização das colônias de trabalhadores fixos nas fazendas
contribuía para dar ao cenário rural paulista em geral - e piracicabano em particular - um ar de
justiça social que não se via no Nordeste brasileiro.

A organização das colônias implicou a

interiorização, aos locais de trabalho, dos principais equipamentos de abastecimento, cultura e lazer,
que, no caso das usinas, significou a construção de verdadeiras vilas em miniatura ao seu redor. Nas
usinas, os célebres armazéns de secos e molhados das fazendas - encarregados do abastecimento de
toda sorte de gêneros aos colonos -

10

deram origem a pequenos núcleos urbanos, com as casas

Gazeta de Piracicaba, 1987. Tais iniciativas eram enaltecidas pela imprensa local no sentido de alertar os proprietários
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numeradas, a farmácia, a escola, o ambulatório médico, o cinema, biblioteca - fortes atrativos para a
mão-de-obra. Eram os casos da Usina Monte Alegre e do Engenho Central em Piracicaba, que
objetivavam, na verdade, estender o controle do trabalho à vida cotidiana dos trabalhadores através da
instituição dos programas assistenciais e de uma política de ordenamento do espaço que praticamente
confinava os trabalhadores no local de trabalho.

Alojamentos, lojas de fábricas chamadas

cooperativas, fundos de auxílio para acidentes e doenças, associações de lazer etc. eram as principais
instituições patronais da era clássica da disciplina de fábrica.11
A historiografia atribui essa opção pelo colonato na cana, em grande medida, à coexistência
desta cultura com o café: “numa situação de „escassez‟ relativa de mão-de-obra provocada pela
expansão simultânea das duas culturas, era do interesse do proprietário manter trabalhadores estáveis
em sua propriedade”. 12

Evidentemente, a vila operária constituía um atrativo adicional para os

trabalhadores. Vale lembrar que o limitado desenvolvimento tecnológico da lavoura canavieira à
época e a necessidade de grande contingente de mão-de-obra contribuem para reafirmar aquela opção.
Há que se considerar, entretanto, que se essa foi a relação de trabalho que atendeu aos interesses
dos usineiros paulistas, foi também a que melhor respondeu às expectativas do trabalhador, pois, como
bem assinala Zuleika Alvim, é na condição de imigrante - na imigração proveniente de uma sociedade
agrária para outra - que se deve buscar o outro lado da explicação das relações de trabalho na
agricultura, mais precisamente na família como a unidade de organização do trabalho:

“Nesse sentido, não é estranho que esses primeiros grupos, ao emigrarem, desfazendo-se de
todos os seus bens, gravados por impostos sobre as terras e pela impossibilidade de
concorrerem no mercado, tenham tomado a decisão enquanto família e não como indivíduo.
Nada a estranhar, então se esses grupos, já em São Paulo, continuaram a lutar pelo trabalho

rurais mais resistentes sobre a necessidade de se promover a substituição do braço escravo.
11
PERROT, 1989.
12
MALUF, 1984, p. 24.
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de todos”.13

Por outro lado, como foi exaustivamente tratado pela historiografia especializada, o grande fator
de atração dos imigrantes, principalmente italianos, era a promessa da propriedade, que poderia ser
conquistada após um certo período de trabalho nas fazendas cafeeiras ou canavieiras. O sonho da
pequena propriedade tinha ainda relação direta com a idéia da conquista da autonomia: trabalhar sem
patrão, como melhor entendesse, era seu principal intento.14
A agroindústria canavieira está repleta de bons exemplos do significado e importância do
trabalho familiar para aqueles imigrantes que puderam acumular algum pecúnio e tornar-se pequenos
proprietários. A história da família Ometto, escrita por Margarida Cintra Gordinho, figura entre eles.
A chave para a passagem de colonos a proprietários estava na poupança de todos os recursos
monetários possíveis.

Daí a importância do trabalho de todos os membros da família para a

reprodução da força de trabalho, através da produção doméstica da subsistência, evitando-se gastos
monetários com consumo.

A partir do chefe da família, organizava-se uma perfeita divisão do

trabalho familiar que garantia ganhos de produtividade, aproximando-os do staff de proprietários:
produzia-se de tudo no fundo do quintal, desde a confecção dos instrumentos de trabalho, utensílios
domésticos e a roupa da família, o beneficiamento de produtos para a comercialização ou consumo, até
a produção do açúcar. A lavoura estava a cargo dos homens da família, que preparavam o solo,
plantavam, capinavam e colhiam, além de serem os responsáveis pela comercialização do excedente,
tarefas estas que envolviam as mulheres somente se os homens não pudessem prescindir do trabalho
das mesmas, dado que o espaço feminino era o da casa.
Foi trabalhando dessa forma, enquanto colonos da Fazenda São José, economizando ao máximo
os ganhos com a comercialização dos excedentes, que os Ometto, no prazo de 5 anos, conseguiram o

13
14

ALVIM, 1986, p. 75.
Ver, entre outros: ALVIM, 1986 e PETRONE, 1982.
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montante necessário para a aquisição de um sítio, um lote de 6 alqueires na Fazenda Água Santa, que
havia sido retalhada pelos herdeiros. Mantendo, como proprietários, a mesma estratégia de poupança
dos recursos

- qual seja, a auto-suficiência da propriedade através do trabalho familiar -

logo

iniciaram os negócios para a produção de aguardente e mais tarde puderam consolidar-se como
usineiros de açúcar.15
É na família - como unidade de trabalho e de reprodução da mão-de-obra - que se deve
buscar o elemento determinante das relações de trabalho na lavoura canavieira de Piracicaba no período
de formação do mercado de trabalho.
Vale a pena insistir: tal referência se reafirma em função da natureza não mecanizada do
trabalho na lavoura, a qual permitia ao trabalhador deter o controle total sobre o processo de trabalho.
Assim, o colono era dono da lavoura de cana, “plantava, cuidava, colhia, punha nas gôndolas da
Usina (naquele tempo a Usina tinha as estradas de ferro), vinha para a Usina, ganhava por
tonelada”16, possuía todos os instrumentos de trabalho e, no caso do Engenho Central, pagava aluguel
pelo uso da terra: era o denominado colono a peso. O registro contábil das contas com os colonos
elucida sobremaneira essa relação de trabalho. A título de exemplo, a Tabela 1 reproduz a conta de
um dos colonos na safra de 1928.
Nota-se que o colono podia negociar sua lavoura com seus pares ou com o próprio Engenho
Central (cultura própria), conforme demonstra o item relativo às transferências de lavoura. Podia ter
mais de uma lavoura sobre sua responsabilidade e, nesse caso especificamente, o colono utilizava o
serviço da turma de camaradas do Engenho Central, provavelmente para o corte da cana, que era a fase
de maior exigência de mão-de-obra, serviço que entrava em sua conta como um trabalho prestado pela
usina em suas canas.

15

GORDINHO, 1986.
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Tabela 1 - Safra de 1928, conforme conta do colono Pedro Marques do Engenho Central

ANO

1927

MÊS

DIA

MAIO

12

SERVIÇO

DÉBITO

CRÉDITO

SERVIÇO PRESTADO PELA N. TURMA DA 1.343.250
LAVOURA EM SUA CANA

31

35,43 QTS, PONTAS DE CANAS

JUN.

1º

1ª

SET.

09

PRESTAÇÃO

DE

CANAS

(DINHEIRO QUE RECEBEU)
2ª

PRESTAÇÃO

DE

CANAS

FEV.

29

3ª

PRESTAÇÃO

DE

CANAS

30

2.125.000

5.594.050

2.125.000

7.719.050

2.700.000

10.419.050

NOVAS

(DINHEIRO QUE RECEBEU)
ABR.

3.469.050

NOVAS

(DINHEIRO QUE RECEBEU)
1928

2.125.800
NOVAS

TRANSFERÊNCIA DE SUA LAVOURA COM
DÍVIDA

PARA

ÂNGELO GASTARDELLO

QUE COMPROU A MESMA

___________
10.419.050

10.419.050
_________
10.419.050

ABR.

30

TRANSFERÊNCIA DA LAVOURA E DÍVIDA

AGO.

31

FORNECEU 22.680 Ks. DE CANAS

25$6

SET.

30

FORNECEU 61.710 Ks DE CANAS

25$

OUT.

13

TRANSFERÊNCIA

DE

DE MANUEL MARQUES

DO

3.216.500

RESTO

SUA

580.608

LAVOURA P/ CULTURA PRÓPRIA 1928
13

1.542.750

CORTE E TRANSPORTE DE 119.970 KS DE
CANAS,

FEITOS

PELO

PESSOAL

DAS

FAZENDAS.
13

TRANSFERIDO DE “DIVERSOS CREDORES”

27

TRANSFERIDO DE “DIVERSOS CREDORES”

2.999.250
1.079.780
816.378
10.000
__________
5.122.608
_________
5.122.603

Fonte:
colonos do Engenho Central (1928).

16

Depoimento de Francisco Miotto, ex-administrador de fazenda do Engenho Central.

Livro

de
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O colono, neste caso, assemelhava-se muito ao fornecedor de cana, com a diferença crucial de
que as terras não lhe pertenciam. Essa diferença, pelo menos durante as duas primeiras décadas deste
século, perdia vigor mediante a cobrança do aluguel pelo uso da terra e a obrigatoriedade de entregar a
cana ao seu proprietário. O ponto de acordo ou atrito dessa relação de trabalho era o preço da cana,
através do qual o usineiro tentava impor ao colono as oscilações do mercado do açúcar e estes, por sua
vez, defendiam suas necessidades em termos da reprodução familiar e até de alcançar o sonho da
propriedade. Num mundo ainda sem legislação trabalhista no qual as questões do trabalho eram de
foro privado, os contratos firmados acabavam não tendo força nenhuma e eram violados
constantemente de parte a parte. Não por outra razão, essa foi a causa dos principais conflitos, sendo o
Engenho Central o palco privilegiado das mobilizações e greves registradas na imprensa local,
quebrando a rotina da pacata cidade.
O mais emblemático desses movimentos foi o ocorrido em 1915 e que serviu para o Jornal
Avanti! 17 exemplificar aos leitores as condições críticas de trabalho a que os imigrantes eram
submetidos no país. Trata-se da situação criada quando 30 famílias de colonos italianos da Société de
Sucreries Brésiliennes (Engenho Central) entram em greve após tentarem negociar, sem sucesso, o
preço da tonelada de cana. Os editores do Avanti! se indignam mediante o contrato firmado, que
consideram absolutamente prejudicial aos colonos, uma vez que os obriga a entregarem a cana
exclusivamente ao Engenho Central, apesar de pagarem o aluguel pelo uso terra. Dessa feita, as trinta
famílias resolveram quebrar o contrato e negaram-se a colher a cana plantada, estabelecendo-se o
impasse.

O Engenho Central contrata, então, 150 camaradas para que, à noite, furtivamente,

executassem o trabalho de corte da cana. Foram recebidos a tiros de carabina, não lhes restando outra
saída que a fuga. O caso acabou na Justiça e, pelo menos nesta safra, os colonos cortaram a cana e
venderam-na a diversos compradores, ao preço de mercado, sem que o Engenho Central pudesse fazer

17

Jornal Avanti!, 09/01/1915.
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nada. Mesmo sabendo que os colonos haviam perdido o caso na Justiça, o Engenho Central deixou
que fizessem os tratos culturais para a nova safra e, quando chegou a época da colheita, expulsou as
doze dentre as trinta famílias grevistas que considerou as “mais decididas a não ceder a esta questão”.
Este, dentre tantos outros conflitos da mesma natureza, a ausência da legislação trabalhista e a
própria concorrência pela mão-de-obra explicam a diversidade de regulamentações das relações de
trabalho na lavoura canavieira no período. A Usina Raffard, pertencente a um grupo francês - que
mais tarde viria a fazer parte da mesma Société de Sucreries Brésieliennes, como o Engenho Central -,
segundo Frederic Sawyer, não possuía um sistema definido de trabalho agrícola, sendo suas terras
cultivadas pelos colonos a peso, por empreitada e ainda pelas turmas das fazendas. Não cobrava
aluguel pelo uso da terra em razão da inferioridade do terreno, cedia aos colonos uma bonificação
especial de mil réis pelo carro de cana de 1.500 quilos e não cobrava juros pelo adiantamento cedido
aos colonos para a formação da lavoura.
Na Usina Monte Alegre, a regulamentação do colonato também era diversa do colono a peso do
Engenho Central: “o colono obriga-se a lavrar as terras, tratar as canas, cortá-las, transportá-las e
carregá-las sobre os vagões da locadora, obedecendo às exigências da lavoura e a orientação da
administração da locadora”.18 O salário não ficava preso ao mercado do açúcar: era definido em
função da produção e estabelecido em contrato a um preço fixo por tonelada de cana entregue e
“apesar de serem remunerados por tonelada de cana, sendo, portanto, colonos a peso, continuaram
designados pela usina como colonos-empreiteiros”.19
Na verdade, a natureza não mecanizada do trabalho na lavoura canavieira dificultava a
contratação dos trabalhadores por tarefa, como demonstra a pretensa locação de serviços a partir da
divisão do trabalho, expressa na descrição acima. Tanto é que o contrato por tarefa, na forma de
empreitada ou camarada, somente foi viabilizado quando as usinas conseguiram avançar na

18

DE CARLI, 1942, p. 97.
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tecnificação do processo de trabalho, o que se deu de forma diferenciada entre as usinas da região de
Piracicaba. Os dados organizados por Gileno de Carli demonstram que, na safra de 1929/30, o
Engenho Central de Piracicaba contava com 22 colonos e o de Vila Raffard com 69 e que na safra de
1939/40 ambos haviam reduzido o número de colonos para 13 e 44 respectivamente, enquanto a Usina
Monte Alegre, em 1941, empregava 234 colonos, tendo começado a substituição deles nesse mesmo
ano.
No Engenho Central, a substituição do colonato pelo regime de empreitada ocorreu em 1917,
quando - face à a crise social que vinha enfrentando, agravada pelas geadas daquele ano - o diretor
foi substituído e a nova administração tratou de modernizar os métodos produtivos na lavoura, através
da introdução de novas variedades de cana, adubação e, principalmente, a aquisição de novos arados.20
Assim, o Engenho Central comprou as lavouras dos colonos e passou a contratá-los como
empreiteiros, buscando estabelecer o nível de produtividade agrícola através da melhora no método de
cultivo.

Ainda assim, essa transição se operou de forma gradativa, mantendo-se o colonato em

algumas fazendas, com a diferença de que, a partir de então, deixaria de ser cobrado o aluguel da
terra.21 Já na Usina Monte Alegre - apenas em 1940, com as inovações técnicas voltadas ao preparo
do solo, a introdução dos tratores e dos caminhões nos chamados “Planos de Reforma Canavieira” foi possível a substituição dos colonos, optando-se pela utilização dos camaradas.22
Vejamos, então, como eram definidas e regulamentadas essas duas outras relações de trabalho
que se estabeleceram nas usinas da região, a saber, a empreitada e o regime de camarada. 23
A diferença fundamental entre o colono e o empreiteiro residia justamente na relação do
trabalhador com o produto do seu trabalho: o empreiteiro não era dono da cana. Era uma relação de

19

PERES, 1990, p. 57.
Gazeta de Piracicaba, 1917.
21
DE CARLI, 1942.
22
PERES, 1990.
23
Vale dizer que tais relações de trabalho serão analisadas a partir da documentação do Engenho Central, única fonte
disponível para o período anterior a 1930. A documentação da Usina Monte Alegre para o mesmo período havia sido
20
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trabalho que pretendia estabelecer a divisão do trabalho na lavoura canavieira, de forma que o centro
das decisões e o controle sobre o processo de trabalho estivessem a cargo das camadas superiores da
hierarquia empresarial, o que exigia a organização de uma estrutura organizacional compatível, estando
os administradores das fazendas no topo da hierarquia, auxiliados pelos feitores e fiscais:

“O administrador corre todo o serviço e é ele quem diz para o feitor: amanhã você vai para
tal lugar, vai fazer tal serviço, capinar aquele paiol de cana lá, acabando lá, você passa para
aquele outro paiol de cana lá. Era tudo numerado (...) por exemplo, essa zona aqui era a zona
A que ia do nº 1 até o nº 10 ou 15 ... cê vai na zona A paiol 3, se você acabar, você passa para
o 5 e assim por diante... O fiscal, que era o ajudante do administrador, é quem vinha trazer a
ordem ao feitor que dirigia as turmas de empreitada”.24

Fica evidenciada a tentativa de estabelecer uma organização do trabalho mais racional, na qual a
definição e o controle das atividades fossem atribuições de agentes externos à estrutura familiar,
diferente do colonato, que era incompatível com tal divisão do trabalho, posto que toda
responsabilidade pelo processo de trabalho era do próprio trabalhador:

“Eram eles que tocavam a lavoura. Aí eu ficava de papo pro ar... Eu não tinha que me
preocupar. Aí eu só fiscalizava, porque tem o colono bom, mas tem também o vagabundo.
Então eu fiscalizava pra não deixar a lavoura cair. Quando na lavoura tinha muito mato,
precisava capinar... Olha aquele talhão lá, tá precisando capinar! Como é que vai fazer?
Ou então outra coisa: - Olha lá, você está deixando buraco na estrada! Ele ia consertar...
Então minha função era esta”.25

O pagamento individualizado e por tarefa era da mesma forma compatível com a racionalidade

destruída.
24
Entrevista com Joaquim Marques, ex-administrador de fazenda do Engenho Central.
25
Depoimento de Joaquim Marques, op. cit.
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que se tentava imprimir, conforme pode-se perceber na Tabela 2.

Tabela 2 - Funções desempenhadas por empreiteiros no Engenho Central, segundo número de empreiteiros,
quantidade produzida e importância paga

SERVIÇOS

Nº EMP.

QUANTIDADE

QUANTIDADE/E

IMPORTÂNCIA

MPREITEIRO
ARAÇÃO E GRADEAÇÃO (HA)

6

42,05

7,01

1:036$900

ROÇADO P/ PLANTAÇÃO DE CANAS (HA)

5

32,44

6,49

1:350$400

FORMAÇÃO DE SOQUEIRAS (HA)

2

----

---

190$000

PLANTAÇÃO DE CANAS (HA)

35

71,15

2,03

8:747$900

CAPINAÇÃO DE CANAS (HA)

42

257,22

6,12

6:240$100

LIMPEZA DE SULCOS (HA)

28

53,45

1,91

1:863$300

PICAÇÃO DE CANAS (HA)
CORTE DE CANAS (FEIXES) *

1
543

1,80

1,80

4.251.381

7.830

66:078$700

29$900

1.068

28,10

1:261$800

CARREGAMENTO DE CANAS (HA)

38

ARAÇÃO DE CAFÉ (PÉS)

14

31.428

2.245

1:256$400

CAPINAÇÃO DE CAFÉ (PÉS)

19

107.257

5.645,1

4:845$300

COLHEITA DE CAFÉ (ALQ.)

44

2.856,5

64,92

4:297$700

ROÇADA DE PASTO (HA)

3

58,41

18,47

1:460$200

QUEBRA DE MILHO (CARROS)

1

3

1,50

FORNECIMENTO DE MILHO (LITROS)

6

18.942

3.157

CAPINAÇÃO DE LINHAS (M)

3

2.820

940

12

3.506

292,17

LAVAGEM DE DORMENTES (DZ.)

36$000
4:063$900
253$700
2:933$500

CORTE E TRANSPORTE DE PAUS P/ DORMENTES

1

6

6

FORNECIMENTO DE AREIA (M 3)

5

82,297

16,460

197$300

FORNECIMENTO DE PEDREGULHOS (M3)

2

16,684

8,342

83$380

FABRICAÇÃO DE TIJOLOS

25$000

13

253.969

18.152

CARREGAMENTO DE TIJOLOS

4

48.200

12.050

6:903$730

CORTE E TRANSPORTE DE LENHA (M3)

6

105,887

17.647

1:732$530

CORTE /TRANSP. DE GUARANTÃS E POSTES (DZ.)

5

450

90

1:305$000

TRANSPORTE DE TORAS (M3)

1

7

7

140$000

BENEFÍCIO EM LENHA (M)

7

674

96,29

EXTERMÍNIO DE SAÚVAS

1

300

300

900$000

TRANÇÃ DE TÁBUAS (M)

11

16.893

1.535, 7

841$150

INST. ENG. SAMAMBAIA

2

---

---

CONSTRUÇÃO DE RANCHO

1

---

---

35$000

SERV. ENL. PALHA (HA)

2

2,46

1,23

30$900

SERV. EM CARREGADEIRA

1

---

---

18$000

90$400

1:348$000

3:218$500
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Fonte: Livro de Empreitada
do Engenho Central (1927)
(*) Considerou-se o número de empreiteiros utilizados em dezembro, mês de maior demanda de
mão-de-obra.

Chama a atenção a irregularidade do número de empreiteiros necessários para cada uma das
tarefas. Nota-se que a demanda por mão-de-obra para o corte de cana - que no ano de 1927 se fez
entre agosto e dezembro - era muito maior do que para as demais tarefas, que se faziam nos outros
meses do ano, o que leva a refletir sobre o que tornava possível manter os empreiteiros como
trabalhadores fixos da usina o ano todo.
As entrevistas com os ex-trabalhadores do Engenho Central esclarecem esse aspecto. Como no
colonato, o regime de empreitada ainda mantinha a referência na família como unidade de trabalho:
“todo mundo, a família, por exemplo, todo mundo trabalhava no nome do pai, a não ser alguns dias
quando era trabalho por hora, aí então apartava, aí era em nome de cada um, mas na maioria do
tempo trabalhava no nome do pai - cortar cana, formar lavoura, todas as coisas assim!”26
A usina eliminava o fator gerador dos conflitos ao assumir a posse da lavoura, podendo contar
com os elementos positivos da referência na família como unidade de trabalho:

fixação da

mão-de-obra nas fazendas e reserva de trabalho para seus momentos de pico. Assim, a empreitada era
acertada com o chefe da família que, a princípio, considerava como força de trabalho os adultos do
sexo masculino para determinar a capacidade produtiva da unidade familiar e a área em hectares de
lavoura a empreitar o serviço. Nos períodos de plantio e tratos culturais - entressafra -, muitas
vezes o contingente de força de trabalho disponível por unidade familiar excedia as necessidades da
empreitada e alguns membros podiam ajustar-se como diaristas nas turmas de camaradas das fazendas,
com os diversos feitores: “tinha feitor de carroceiro, feitor de corte de cana, feitor de carregamento
de cana, feitor de carpa, era tudo separado assim... turmas de diaristas que o feitor tomava conta
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também”.27
Na safra, entretanto, quando o trabalho se intensificava e à medida que o final do ano agrícola
se aproximava, a unidade familiar ia sendo, na sua totalidade, incorporada à atividade do corte de cana,
incluindo as mulheres e crianças. Não é por outro motivo que os empreiteiros eram escolhidos entre
as famílias mais numerosas, sempre se prevendo a possibilidade de crescimento da unidade familiar:
“quando um filho casava, não apartava a empreitada, construía mais um cômodo na casa e ele com
sua família, continuava trabalhando com o pai”.28 Mesmo assim, nos meses de maior necessidade de
mão-de-obra, a empreitada precisava ser complementada com as turmas de camaradas. Sem dúvida,
era uma relação de trabalho muito mais racional, a qual permitia aos usineiros maior controle sobre o
processo de trabalho.
Além do colonato e/ou da empreitada - relações de trabalho principais na lavoura canavieira
no período -,

as usinas mantinham ainda as turmas das fazendas, ou turmas de camaradas,

mencionadas em diversos momentos, organizadas por feitores para realização de atividades específicas
ou auxiliar os colonos e/ou empreiteiros na realização de suas atividades quando o serviço da lavoura
ameaçava atrasar com eventual perda do produto.
Se a diferença entre os colonos e os empreiteiros residia na relação do trabalhador com o
produto do trabalho, que se traduzia no parâmetro definidor da remuneração - tonelada ou feixes de
canas respectivamente -, o camarada era um trabalhador de jornada, não tendo qualquer relação com o
produto do trabalho. Como diarista, a tarefa que desempenhava definia seu salário e sua função na
lavoura. A Tabela 3 ajuda a visualizar o quadro de funções e salários para a manutenção dessa relação
de trabalho. Vale salientar que se trata da folha de pagamentos de diaristas da Fazenda Santa Rosa
do Engenho Central, única disponível para o período estudado.

26
27
28

Entrevista com Sr. Stocco, ex-empreiteiro do Engenho Central.
Entrevista com Atílio Cesta, ex-administrador de fazenda do Engenho Central.
Depoimento de Atílio Cesta, op. cit.
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O quadro de cargos e salários desta categoria de trabalhadores demonstra claramente a tentativa
de estabelecer, na lavoura canavieira, o princípio norteador da moderna disciplina capitalista, tão bem
sucedida nos processos fabris: o dividir para reinar, nas palavras de Stephem Marglin.

A

especialização dos trabalhadores para tarefas rotineiras e específicas pressupunha a transferência do
controle do processo de trabalho para a administração empresarial. A própria denominação da função
indicava o tipo de atividade a ser desempenhada pelos trabalhadores, sugerindo uma classificação que
separava as funções diretamente ligadas à lavoura propriamente dita, as auxiliares e as administrativas,
sendo todas determinadas a partir das atividades principais desempenhadas pelos camaradas na lavoura
canavieira.

Tabela 3 - Trabalhadores mensalistas e diaristas da Fazenda Santa Rosa do Engenho Central, segundo função
desempenhada, número de trabalhadores e salários recebidos no período 1904/1920

FUNÇÕES

1904

1910
---

1915

1920

ADMINISTRADOR

1

1

350$000

1

250$000

1

250$000

ESCRIVÃO

1

140$000

1

150$000

1

80$000

1

150$000

FISCAL/AJUDANTE

1

100$000

1

100$000

1

125$000

1

150$000

CAMARADA

64

$800

20

1$000

20

1$500

20

1$000

CAMARADA

64

3$000

20

2$500

20

3$000

20

3$000

FEITOR

1

3$000

1

3$000

1

3$000

1

3$000

CARPINTEIRO

1

3$500

1

3$000

1

---

-

---

ARADOR

4

2$500

4

2$000

4

2$700

-

---

CARREIRO

2

3$000

1

2$000

2

3$000

-

---

VIGIA DE LINHA

1

3$000

---

-

---

-

---

PEDREIRO

1

3$000

1

3$500

1

3$000

1

5$500

-

---

1

2$000

-

---

-

---

1

-

---

SERRADOR

-

GUARDA

1

---

MENSAGEIRO

-

---

1

1$000

1

1$300

-

---

HORTELÃO

-

---

1

2$500

1

2$500

-

---

CHAMADOR

-

---

1

1$200

1

1$000

-

---

CAMPEIRO

-

---

1

2$500

1

2$500

-

---

PODADOR

-

---

-

---

1

2$700

-

---

SERVENTE

-

---

1

1$000

1

2$000

1

3$000

MAQUINISTA

-

---

-

---

1

6$000

1

8$000

FOGUISTA

-

---

-

---

1

3$000

1

3$000

2$000

3$000
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Fonte: Folha de pagamento de Fazenda Santa Rosa da Société de
Sucrerie Brésiliennes.

Chama a atenção também o expressivo número de trabalhadores contratados na condição de
camaradas em 1904.

Na verdade, nos anos iniciais, o número de camaradas variava bastante,

aumentando significativamente nos meses de setembro a novembro, ocasião em que o corte da cana se
intensificava. Em 1904, aos 64 camaradas fixos do mês de novembro, foram incorporados mais 100
trabalhadores neste mês, sendo dispensados em seguida. Isso pode ser explicado, em certa medida,
pela ainda frágil organização do trabalho nesse período inicial, mas indica também a existência de um
significativo reservatório de mão-de-obra para satisfação da demanda.

Nos anos seguintes, esse

número estabiliza-se em torno de 20 camaradas, o que confirma o caráter auxiliar das turmas.
Embora mais racional, essa relação de trabalho somente se fez predominante quando a
mecanização das atividades ligadas aos tratos culturais - com a introdução dos tratores e caminhões na
década de 1940 - retirou a possibilidade do trabalhador arcar com os custos de produção e manter o
controle sobre o processo de trabalho. E não foi somente o controle do trabalho que ele perdeu.
Perdeu também sua identidade de trabalhador rural, tornando-se pouco a pouco o mais pobre habitante
do espaço urbano e as cidades usinas foram paulatinamente assumindo ares de cidades fantasmas.
Isso vai alterar significativamente a paisagem rural nos anos subseqüentes, com a crescente
substituição do colonato pelo trabalhador diarista e a imagem triste do sertão nordestino descrita por
Gileno de Carli acaba se estendendo também a Piracicaba. Essa cena diária que já era vista no final da
década de 30 vai se acentuando aos poucos até dominar o cenário das zonas canavieiras:

“É um deslocamento da população da cidade para a zona rural na ocasião do corte da cana
que se faz em maio, junho. As usinas que possuem enormes plantações de cana, recrutam na
cidade os seus camaradas entre diaristas, desempregados e mulheres; a própria usina efetua o
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serviço de transporte em caminhões ou jardineiras... durante três meses, uma parcela urbana
sai pela manhã e volta à cidade à noite, com as primeiras sombras. São homens, mulheres,
crianças, toda população pobre da cidade”.29
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