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INTRODUÇÃO

• Milhares de trabalhadores migram espontaneamente para
São Paulo para trabalhar no corte manual da cana-de-
açúcar durante a safra

• Mecanização e proibição da queima da cana-de-açúcar: em• Mecanização e proibição da queima da cana-de-açúcar: em
São Paulo até 2017 a colheita será 100% mecanizada

• Cenário de desemprego no corte manual de cana:
trabalhadores migrantes continuarão vindo para São Paulo?



INTRODUÇÃO
• Mão-de-obra com baixa escolaridade: dificuldade de realocação

dos cortadores de cana

• Impactos socioeconômicos destes trabalhadores migrantes nas
cidades dormitório: lado positivo X lado negativo

• Destino dos migrantes espontâneos num futuro próximo

• É preciso tentar entender melhor os motivos que levam estas
pessoas a migrarem todos os anos
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METODOLOGIA
• Escolha da cidade dormitório a ser estudada: Leme-SP

• Levantamento dos indicadores socioeconômicos tanto das
principais regiões de origem destes trabalhadores quanto de
Leme: Estatísticas do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística - IBGE

• Levantamento de informações em Leme: Associação Comercial,
Secretaria da Agricultura, Sindicato dos Trablhadores Rurais,
Secretaria da Saúde e Delegacia

• Aplicação de questionário em 88 cortadores de cana-de-açúcar

• Viagem à Pedra Branca - CE
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RESULTADOS – INDICADORES SOCIOECONÔMICOS

Leme
SP

Pedra Branca
CE

Princesa Isabel
PB

Triunfo
PE

Agropecuária (%) 20,3 23,6 13,04 24,7

Indústria (%) 29,3 11,9 16,59 12,4

Tabela 1 - Participação (em %) de cada setor no PIB

Indústria (%) 29,3 11,9 16,59 12,4

Serviço (%) 49,0 63,1 70,30 64,0

Correção (%) -3,0 -1,2 -0,59 -1,7

Impostos (%) 4,5 2,7 0,66 0,5

PIB (R$ 1.000) 653.685 53.566 83.421 40.819

Fonte: IBGE (2006)



RESULTADOS – INDICADORES SOCIOECONÔMICOS

Leme
SP

Pedra Branca
CE

Princesa Isabel
PB

Triunfo
PE

Ensino Fundamental 12.886 9.762 3.912 3.530

Ensino Médio 3.878 1.756 1.056 883

Tabela 2 – Número de alunos matriculados na escola

Ensino Médio 3.878 1.756 1.056 883

Ensino Pré-Escolar 3.519 1.517 344 394

Total 20.283 13.035 5.312 4.807

População 82.727 42.614 19.330 15.225 

Fonte: IBGE (2006)



RESULTADOS – INDICADORES SOCIOECONÔMICOS

Estabelecimentos 
de Saúde

Leme
SP

Pedra Branca
CE

Princesa Isabel
PB

Triunfo
PE

Públicos 17 13 11 7

Tabela 3 – Número de estabelecimentos de saúde

Privados 11 1 3 3

Total 28 14 14 10

Fonte: IBGE (2006)



RESULTADOS – INFORMAÇÕES OBTIDAS NAS 
ENTREVISTAS EM LEME (SP)

• Entrevistados: Presidente da Associação Comercial de Leme (ACIL),
Secretário Municipal de Agricultura, Presidente do Sindicato dos
Trabalhadores Rurais, Secretário Municipal de Saúde, Delegado de
Polícia Civil, Alguns lojistas e alguns trabalhadores migrantes

• Existem cerca de 5.000 a 6.000 migrantes vivendo atualmente em Leme
• Opinião dos entrevistados: não há unanimidade se os impactos são

positivos ou negativospositivos ou negativos
• Secretário de Saúde Municipal: presença destes migrantes prejudica

demasiadamente o funcionamento do sistema público de saúde
• Delegado: não se deve atribuir todo o problema da violência no município

à presença destas pessoas
• Presidente da Associação Comercial de Leme (ACIL): os migrantes não

impactam o comércio positivamente
• Comerciantes da região afirmam que estes trabalhadores representam

cerca de 30% a 35% das vendas



RESULTADOS – INFORMAÇÕES OBTIDAS 
NAS ENTREVISTAS EM LEME (SP)

• Trabalhadores estão conscientes a respeito do fim do corte manual de
cana-de-açúcar em SP

• Dúvida por parte dos trabalhadores entrevistados com relação a
continuar vindo para Leme ou não após a mecanização

• Alguns trabalhadores continuam viajando todos os anos para a cidade de
origem, porém, parte deles já fixou residência em Leme

• Trabalhadores alegam estarem satisfeitos com o trabalho nas usinas,• Trabalhadores alegam estarem satisfeitos com o trabalho nas usinas,
pois além de trabalharem com carteira assinada, esta é uma das únicas
alternativas para terem acesso ao dinheiro e à compra de determinados
bens, tais como televisão, eletrodomésticos, motos, etc.

• As usinas fornecem todos os equipamentos de segurança necessários,
além de oferecerem treinamentos sobre segurança no trabalho

• Alguns cortadores de cana afirmam que as condições de moradia em
Leme não são as ideais, porém, são melhores do que na cidade de origem



RESULTADOS – APLICAÇÃO DOS QUESTIONÁRIOS

20%

43%

Figura 1 – Cidades de origem dos trabalhadores migrantes, considerando 
os Estados do CE, PB e PE.
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RESULTADOS – APLICAÇÃO DOS QUESTIONÁRIOS
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Figura 2 – Número de cômodos na casa em que vive na cidade de origem
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RESULTADOS – APLICAÇÃO DOS QUESTIONÁRIOS
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Figura 3 – Número de pessoas que moram na sua casa na cidade de origem
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RESULTADOS – APLICAÇÃO DOS QUESTIONÁRIOS

47%
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Figura 4 – Localização do banheiro nas residências na cidade de origem
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RESULTADOS – APLICAÇÃO DOS QUESTIONÁRIOS

18%

40%

Figura 5 –Abastecimento de água na cidade de origem
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RESULTADOS – APLICAÇÃO DOS QUESTIONÁRIOS

61%
22%
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Figura 6 – Sistema de esgoto na cidade de origem
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RESULTADOS – APLICAÇÃO DOS QUESTIONÁRIOS
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Figura 7 – Faixa etária dos trabalhadores migrantes
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RESULTADOS – APLICAÇÃO DOS QUESTIONÁRIOS
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Figura 8 – Número de safras em que os trabalhadores migrantes já
trabalharam
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RESULTADOS – APLICAÇÃO DOS QUESTIONÁRIOS

38%26%

6%

Figura 9 – Fatores que motivaram a vinda para São Paulo
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falta de emprego na cidade de origem melhorar a condição de vida
sugestão de outro trabalhador dois destes motivos
os três motivos



RESULTADOS – APLICAÇÃO DOS QUESTIONÁRIOS

46%

54%

Figura 10 – Trabalhadores que já fixaram residência em Leme ou não
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RESULTADOS – APLICAÇÃO DOS QUESTIONÁRIOS
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Figura 11 – Nível de escolaridade dos trabalhadores migrantes
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RESULTADOS – APLICAÇÃO DOS QUESTIONÁRIOS
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Figura 12 – Faixas salariais (R$/mês) dos trabalhadores migrantes
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RESULTADOS – APLICAÇÃO DOS QUESTIONÁRIOS
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Figura 13 – Proporção dos salários gasta em Leme
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Viagem à Pedra Branca - CE
• Entrevistados: assessores dos secretários municipais de saúde,

educação, assistência social, agricultura e desenvolvimento
econômico; cortadores de cana e lojistas (gerentes da
revendedora de motos Honda e de algumas lojas de móveis e
eletrodomésticos).

• O corte de cana em São Paulo representa atualmente uma das
únicas alternativas de renda para os moradores de Pedra Branca.

• Opções de emprego na cidade: Tecelagem (pequena) e
únicas alternativas de renda para os moradores de Pedra Branca.

• Opções de emprego na cidade: Tecelagem (pequena) e
prefeitura

• Programas sociais do governo/Agricultura de subsistência
• A atividade se tornou motivo de status entre os moradores desta

cidade, de modo que muitas crianças crescem com o sonho de
poder cortar cana em São Paulo.

• Migrantes são conhecidos na cidade por “CDC” ou “lemeiros”
• O sonho de cortar cana acabou prevalecendo sobre o sonho de

estudar e de ter uma formação.



Viagem à Pedra Branca - CE
• O fim do corte de cana, num primeiro momento, é visto como uma

coisa muito negativa para a população de Pedra Branca, pois esta
é a única forma destas pessoas ganharem dinheiro para aquisição
de bens materiais

• Alguns entrevistados acreditam que, com o passar do tempo, o
fim do corte de cana em SP poderá ser positivo para Pedra
Branca

• Entrevistados alegam que os cortadores “trazem uma cultura• Entrevistados alegam que os cortadores “trazem uma cultura
ruim de SP quando voltam para Pedra Branca”

• Cortadores de cana que migram para SP: trabalham com carteira
assinada

• Durante a entressafra vivem do seguro desemprego: somente
para empregados formais (caso dos migrantes que viajam para
SP)

• Final do ano a cidade fica muito movimentada: pelo fato de
estarem com o seguro desemprego, passam todos os dias na
praça tomando cerveja e fazendo festas

• Muitos aproveitam esta época para iniarem a construção da casa
própria
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Considerações Finais
• Parece claro que a falta de opção de emprego e de outras

oportunidades na região são os principais motivos do fenômeno
da migração espontânea para a região de Leme, e que para que a
“cultura” de vir para São Paulo fosse mudada, seria necessário a
existência de atividades que absorvessem este contingente de
mão-de-obra.

• Considerando-se os indicadores econômicos das regiões de
origem dos migrantes, tais como baixa renda per capita (que

• Considerando-se os indicadores econômicos das regiões de
origem dos migrantes, tais como baixa renda per capita (que
dificulta a criação de mercado consumidor); baixa escolaridade;
falta de infra-estrutura; dificuldades edafoclimáticas, dentre
outros problemas, fica clara a falta de atratividade para
investimentos necessários para a instalação de novas empresas e
da agricultura que não a de subsistência na cidade.

• Percebe-se que a questão da migração espontânea é um tema
bastante complexo, que dificilmente será solucionado sem a
criação de oportunidades para os jovens das regiões mais pobres
do País.
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