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RESUMO 
Fraiburgo, uma  cidade do meio oeste  catarinense,  tem  como  economia principal  a produção de maçã. 
Conhecida como a “Terra da Maçã”, foi uma das pioneiras na produção da fruta no país. A exploração da 
mão de obra sazonal, cada vez mais escassa na região, faz com que as empresas busquem trabalhadores de 
lugares  fora do seu contexto de convivência. Marx  teria um grande  laboratório para pesquisar e afirmar 
sua teoria da mais‐valia. Os trabalhadores sazonais  ficam em alojamentos, com um ganho médio de um 
pouco mais de um salário‐mínimo, dependendo de seu esforço, recebe um pouco mais por horas extras no 
pomar, recebendo um prêmio por produção. A busca pelo capital extra, faz muitas das vezes um processo 
conceituado por Marx como mais‐valia. Além da mais‐valia, podemos perceber a alienação do trabalhador 
sazonal, aonde o trabalhador não se reconhece mais na finalidade de seu trabalho. A média do salário com 
o referido bônus, chega a aproximadamente mil reais. A pesquisa tem como objetivo, analisar a escassez 
da  oferta  de  mão  de  obra  na  região  meio  oeste  catarinense,  as  atuais  condições  de  trabalho  de 
aproximadamente  quatro mil  trabalhadores  sazonais  e  sua  relação  com  a  qualificação  desses,  usando 
como referência o conceito de Marx sobre o trabalho. Trata‐se de um estudo de caso, onde a metodologia 
utilizada  foi  a  análise  de  dados  quantitativos  coletados  e  pesquisa  bibliográfica.  A  grande maioria  dos 
trabalhadores vem de  lugares bem distantes, como dos Estados do Maranhão e Mato Grosso do Sul, são 
do  sexo masculino, onde  a escolaridade não é  levada muito em  consideração, e  sim o porte  físico e  a 
disposição para ficar em média três meses em alojamentos distantes do centro da cidade, com a tarefa de 
colher maçãs diariamente. 
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Fraiburgo, uma cidade do meio oeste catarinense, tem como economia principal a produção de 
maçã. Conhecida como a “Terra da Maçã”, foi uma das pioneiras na produção da fruta no país. A 
exploração da mão de obra sazonal, cada vez mais escassa na região, faz com que as empresas 
busquem trabalhadores de lugares fora do seu contexto de convivência. Marx teria um grande 
laboratório para pesquisar e afirmar sua teoria da mais-valia. Os trabalhadores sazonais ficam em 
alojamentos, com um ganho médio de um pouco mais de um salário-mínimo, dependendo de seu 
esforço, recebe um pouco mais por horas extras no pomar, recebendo um prêmio por produção. A 
busca pelo capital extra, faz muitas das vezes um processo conceituado por Marx como mais-valia. 
Além da mais-valia, podemos perceber a alienação do trabalhador sazonal, aonde o trabalhador não 
se reconhece mais na finalidade de seu trabalho. A média do salário com o referido bônus, chega a 
aproximadamente mil reais. A pesquisa tem como objetivo, analisar a escassez da oferta de mão de 
obra na região meio oeste catarinense, as atuais condições de trabalho de aproximadamente quatro 
mil trabalhadores sazonais e sua relação com a qualificação desses, usando como referência o 
conceito de Marx sobre o trabalho. Trata-se de um estudo de caso, onde a metodologia utilizada foi 
a análise de dados quantitativos coletados e pesquisa bibliográfica. A grande maioria dos 
trabalhadores vem de lugares bem distantes, como dos Estados do Maranhão e Mato Grosso do Sul, 
são do sexo masculino, onde a escolaridade não é levada muito em consideração, e sim o porte 
físico e a disposição para ficar em média três meses em alojamentos distantes do centro da cidade, 
com a tarefa de colher maçãs diariamente. 
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Introdução  
 
 
 Fraiburgo, localizada no meio oeste catarinense, com aproximadamente 35 mil habitantes, 

tem como parte de sua economia a produção de maçã. Por ter sido pioneira no país na produção da 

fruta, ficou conhecida como a Terra da Maçã. O modelo de produção adotado na cidade, foi o de 

agroindústrias. Temos quatro grandes empresas que trabalham o ciclo inteiro de produção,  desde a 

implementação dos pomares, os tratos culturais e condução, a colheita, a classificação, conservação 

em câmaras frias, embalamento e comercialização. Este modelo é diferente dos modelos adotados 

por outras duas grandes cidades produtoras, São Joaquim-SC e Vacaria-RS, onde a produção está 

associada diretamente ao pequeno produtor, integrado com cooperativas e agroindústrias.  

 As espécies desenvolvidas em Fraiburgo, são a Gala e a Fuji, onde a colheita fica entre os 

meses de março a maio (tem umas que são de janeiro à março.. teria que ver- se não der temp,ok). 

Como na cidade, o sistema de produção é agroindustrial, existe uma grande necessidade da 

contração de inúmeros trabalhares sazonais. Atualmente o número de trabalhadores temporários é 

de aproximadamente 4.000 indivíduos, em sua maioria oriundos de lugares bem distantes, como os 

Estados do Maranhão, no nordeste brasileiro e Mato Grosso do Sul, no centro-oeste. O número de 

contratações da última Safra, 2014/2015, foram menor, este fato se deve a crise no setor em 

Fraiburgo e a uma anomalia climática associada às geadas fora de época. No mês de setembro, 

quando temos a florada das macieiras, tivemos algumas geadas, afetando diretamente a quantidade 

de maçãs produzidas.  

 O valor médio recebido pelos safristas é cerca de um mil reais por mês. Eles recebem um 

salário-mínimo, mais uma bonificação por produtividade diária. Todos tem uma meta fixa a 

cumprir, está meta foi estipulada por sacolas/dia, cada sacola a mais ganham um valor extra. Este 

fator faz com que muitos deles trabalhem mais de oito horas dia e, busca de um pequeno valor a 

mais no final do mês. 

 Diante das dificuldades econômicas em suas cidades de origem, associados a baixa 

escolaridade, faz com que aceitem as regras propostas pelas empresas. Para entender este processo 

de exploração da mão de obra em busca do capital, buscou-se informações com as empresas e 

trabalhadores com o propósito de responder ao seguinte problema da pesquisa: Como a falta de mão 

de obra na região e a baixa escolarização, afeta as condições de trabalho dos trabalhadores sazonais 

da maçã em Fraiburgo-SC. 

 O objetivo deste artigo é apresentar as atuais condições de trabalho oferecida pelas 

empresas, o perfil dos trabalhadores sazonais para a colheita da maçã, buscando uma relação direta 

entre a baixa qualificação desses com a exploração da mão de obra. Bem como analisar essa 

realidade a partir dos conceitos sobre trabalho desenvolvido por Karl Marx. 



 Este artigo se faz necessário, a fim de desmistificar o que as empresas defendem. Que 

oferecem as melhores condições de trabalho e que os trabalhadores podem crescer na empresa. O 

que se pode perceber, como hipótese, é o fato de alienação e mais-valia. O trabalhador ao vender o 

seu trabalho para as empresas de maça, perde o seu valor de humano e se torna um objeto de 

exploração.  

Para melhor analisar esse fenômeno, conceituaremos trabalho a partir da obra Manuscritos 

Econômicos Filosóficos de 1884, e em seguida utilizaremos esse conceitos para analisar nosso 

objeto de pesquisa. 

 

Metodologia 

 Através de uma pesquisa quantitativa e qualitativa, onde foram aplicados questionários, 

além de análise documental e inserção a campo, buscou-se caracterizar o perfil socioeconômico dos 

trabalhadores sazonais da agroindústria macieira na cidade de Fraiburgo-SC. As informações 

relativas ao perfil dos trabalhadores foi obtido de duas empresas que atuam na região, entrevistas 

com os trabalhadores, e conversas com os comerciantes locais. Foram consideradas duas safras a de 

2014-2015 e 2015-2016. Sabendo que a safra de 2015-1016 teve uma menor contratação, pelos 

problemas gerados pelas anomalias climáticas (geadas fora de época e excesso de chuvas).  

 

De acordo com o gerente-executivo da associação Brasileira de 

Produtores de Maçã (ABPM,2015), Moisés de Albuquerque, Santa 

Catarina não atingiu a plena capacidade de produção. O inverno 

irregular e o excesso de chuva na primavera prejudicaram a 

polinização. Segundo ele, não faltaram horas de frio, mas elas 

aconteceram em momentos inadequados. 

 

  Buscou-se comparar as duas safras pelas possíveis mudanças do número e locais de origem 

dos trabalhadores. Os dados obtidos foram organizados em gráficos e tabelas e tratados através do 

processo de estatística descritiva, por meio do software excel.  

 

Resultados e discussão – Leitura Marx e a Maçã de Fraiburgo. 

Os dados coletados em campo constatam que muitos desses trabalhadores sazonais 

participam das colheitas de outras culturas pelo país. A maior parte deles trabalha nos meses de 

setembro a dezembro na colheita da laranja nos Estados de São Paulo, Paraná e Bahia. Segundo 

relatos dos trabalhadores a falta de oportunidades em suas cidades. O baixo salário pago, a seca que 

castiga a população, afetando a agricultura de subsistência durante grande parte do ano, estão entre 



os principais fatores que repulsam os trabalhadores. 

Em dados socioeconômicos levantados, constatou-se que 56% dos trabalhadores sazonais da 

maçã, enviam dinheiro as suas famílias na cidade de origem. Dos que não enviam, ficou constatado 

que a maioria é indígena. Enquanto alguns economistas e agências multilaterais consideram que as 

remessas significam uma fonte estável de recursos e que, portanto, contribuem para a estabilidade 

econômica interna (Ratha, 2003)  

A faixa etária dos trabalhadores é bem variada, em pesquisa a campo foi constatado uma 

média de 35 anos de idade, sendo que temos trabalhadores de 18 a 63 anos. Pelo tipo de trabalho 

(colheita no campo) e pela disponibilidade de alojamentos, as empresas seguem a preferência de 

contratar. O valor médio que cada trabalhador ganha por mês é de R$ 870,00 a R$1.200,00, para 

uma carga de trabalho diário de 8 (oito) horas. Os mesmos recebem todas as refeições diárias, 

hospedagem e roupa lavada. Havendo ainda uma bonificação por produção. Ficou constatado, que 

alguns trabalhadores após a colheita não regressam as suas cidades de origem, devido a falta de 

oportunidades e a dificuldade de sustentar suas famílias em suas cidades, os trabalhadores após a 

colheita procuram empregos na região. O valor médio do aluguel na cidade fica entre R$ 500,00 a 

R$ 800,00 e a renda per capita está em R$ 533,65 (tabela 1).  

 

 Tabela 1- Evolução da renda per capita em Fraiburgo-SC – Fonte IBGE 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em pesquisa feita com os trabalhadores sazonais, constatou-se que a maioria dos 

trabalhadores temporários do setor macieiro são migrantes, homens (91%). Fator que se explica 

pela disponibilidade dos alojamentos das empresas, facilitando a logística e organização dos 

trabalhadores. Esses alojamentos são cedidos pelas empresas, onde recebem alimentação e roupa 

lavada. Já saem de seus lugares de destino com a carteira assinada em direção a Fraiburgo, com 

ônibus fretado pelas empresas. Grande parte dos trabalhadores ou são analfabetos ou possuem 

ensino fundamental incompleto (82%). 

Marx, no "Manuscritos Econômicos-Filosóficos de 1884, ao tratar da categoria trabalho na 



modernidade, parte dos pressupostos dados pela economia clássica e constata que, a partir da 

mesma o trabalhador deixou de ser o fim da produção e passou a ser mero meio, descendo à 

condição de miserabilíssima mercadoria como qualquer outra, sendo isso o resultado necessário da 

acumulação de capital1 em poucas mãos. O problema, para Marx, da economia clássica é que esta 

parte do fato dado, acabado, pronto, da propriedade privada, mas não a explica, postula leis 

universais abstratas sem demonstrar suas origens na essência da propriedade privada, sem 

esclarecê-las, apenas supondo o que deveria explicar. A economia clássica desenvolve os conceitos 

sem compreender a conexão dos mesmos dentro do movimento dialético, contraditório, concebendo 

apenas como consequências acidentais (o monopólio, a concorrência, a divisão do trabalho...), e não 

como necessárias do próprio capital. 

As agroindústrias de Fraiburgo, nasceram de investimentos feitos primeiramente pela 

família Frey, se aproveitaram de incentivos fiscais cedidos pelo governo federal e desenvolveram 

seus negócios em busca da acumulação de capital. Já haviam acumulado uma grande quantia, com a 

exploração das araucárias da região, montando suas serrarias, fábrica de caixas e produção de pasta 

para celulose. Geraram um desenvolvimento, atraindo muitos trabalhadores, que se fixaram na 

região. Com a crise no setor madeireiro, os Frey investem na produção de frutas de clima 

temperado, primeiramente a uva e depois a maçã. Montam em sociedade com um grupo franco 

argelino, a SAFRA, Sociedade anônima Fraiburgo. Eles entram com grande capital (U$100.000), e 

os Frey com as terras.  

O modelo escolhido pelo grupo detêm o controle de toda a cadeia produtiva até a 

comercialização das frutas. Eles escolheram as espécies que mais se adaptaram ao clima, plantaram 

seus pomares, cuidam dos mesmos, colhem as frutas, armazenam e comercializam. Esse sistema 

para dar certo necessita de muita mão de obra. No auge da produção macieira em Fraiburgo, 

chegou-se a contratar aproximadamente 10.000 trabalhadores sazonais. Esses oriundos dos mais 

diversos cantos do país, em busca de um salário melhor e uma chance de se estabelecer na cidade. 

Trabalham cerca de oito horas diárias, com direito a um alojamento, alimentação, roupa lavada e 

um salário-mínimo. Ganhando um adicional (bônus) por produtividade. Para alcançar esse bônus 

trabalham mais e de uma forma alienada em busca de em média R$ 300,00 reais mensais a mais em 

seu salário. 

Marx esclarece historicamente aquilo que a economia clássica supõe como fato posto, e, 

partindo da sociedade moderna, observa que o trabalho passa a produzir de forma mais agravada o 

                                                 
1 
 Cf. Marx, O Capital é a propriedade privada dos produtos do trabalho alheio; é portanto, o poder de governo 
(Regierungsgewalt) sobre o trabalho e seus produto. O capitalista possui esse poder, não por causa das suas qualidades pessoais ou 
humanas, mas na medida em que ele é proprietário do capital. O poder de comprar (Kaufende Gewalt) do seu capital a que nada pode 
se opor, é o se poder; é trabalho armazenado. MARX, Karl. Manuscritos Econômicos-Filosóficos. São Paulo: Boitempo Editorial, 
2004, pp.39 e 40.  



estranhamento, deixando o trabalho:  

"... tanto mais pobre quando mais riqueza produz, quanto mais a sua 
produção aumenta em poder e extensão. O trabalhador se torna uma 
mercadoria tão mais barata quanto mais mercadorias cria. Com a 
valorização do mundo da coisas (Sachenwelt) aumenta em proporção direta 
a desvalorização do mundo dos homens (Menschenwelt). O trabalhador não 
produz somente mercadorias; ele produz o mesmo e ao trabalhador como 
uma mercadoria, e isto na medida em que produz, de fato, mercadorias em 
geral."2 

 

Isso explica que o objeto produzido pelo trabalhador, o produto de seu trabalho lhe torna 

estranho, como um ser independente dele. Esse produto na essência nada mais é do que trabalho 

objetivado, é a alienação3 do espírito do trabalhador, porém essa objetivação se revela como a 

desefetivação do mesmo, o seu produto não mais lhe pertence e se volta contra ele, escravizando-o, 

despojando-o não só das coisas essenciais à sua vida e reprodução, mas também dos próprios 

objetos do trabalho que pertence a outro que não é o trabalhador. Dessa determinação, estão as 

consequências do estranhamento, pois quanto mais ele produz, menos consome, arruinando não só o 

seu corpo, mas também o seu próprio espírito. 

Os trabalhadores, em grande maioria do sexo masculino, ficam alojados em grandes casas 

construídas pelas empresas nas fazendas, longe do grande centro urbano. Ficando impossível o 

acesso dos mesmos a cidade nos dias de semana. Restando a eles os finais de semana para passear e 

se distrair. Sendo assim vivem 24 horas por dia o clima de trabalho.  

No processo de objetivação4, nada pode fazer o trabalhador sem a natureza5, visto ser ela a 

                                                 
2 
  Ibidem, p. 80.                                                                                      
3 
  É  importante  aqui,  salientar  a  diferença  entre  alienação  e  estranhamento  nos Manuscritos  de  1844,  Cf.  Chagas:  A 
alienação no trabalho, enquanto momento necessário da objetivação, independente de todas as formas de sociabilidade, é a esfera 
ontológica  fundamental da existência humana. A alienação é essencial para que o homem  com a  sua atividade objetiva,  "a  sua 
atividade como atividade de um ser objetivo". O objeto do trabalho é pois, resultante da objetivação do gênero humano, uma vez 
que o homem se desdobra não apenas na realidade concreta; por isso o homem contempla a si não apenas nas formas que ele ciou. 
O poder que  tem o homem de objetivar‐se,  através de  seu  trabalho,  é  especificamente humano; manifesta‐se  como  alienação 
(positiva) de sua vida genérica e encerra características  inerentemente humanas. E, como é sabido, todo processo de objetivação 
traz intrínseco o momento da alienação, porém, nem toda alienação é um estranhamento; somente uma dada forma particular da 
sociabilidade, cuja base é a propriedade privada dos meios de produção, o processo de objetivação  traz consigo o momento do 
estranhamento,  onde  a  objetivação  surge  como  "perda  do  objeto",  a  atividade  produtiva  torna‐se  atividade  que  desrealiza  e 
desumaniza  o  homem.  CHAGAS,  Eduardo  Ferreira.  Diferença  entre  alienação  e  estranhamento  nos Manuscritos  Econômicos‐
Filosóficos (1844) de Karl Marx. Revista Educação e Filosofia, v.08 ‐ no. 16 – jul./dez. Minas Gerais, UFU, 1994. 
4 
  Para Marx,  é  no  processo  de  produção,  portanto  de  objetivação  que  o  estranhamento  se  gesta,  assume  um  "poder 
estranho"  que  se  volta  contra  o  homem,  escravizando‐o.  Este  poder  é  a  propriedade  privada  dos  meios  de  produção,  que 
impossibilita ao homem de contemplar‐se num mundo por ele criado por sua própria atividade,  restringindo‐o ainda mais a sua 
própria liberdade. 
5 
  Cf. Marx: O trabalho nada pode criar sem a natureza, sem o mundo exterior sensível (sinnlich). Ela é a matéria na qual o 
seu  trabalho  se efetiva, na qual  [o  trabalho] é  ativo,  [e]  a partir da qual e por meio da qual  [o  trabalho] produz. Mas  como a 
natureza oferece os meios de vida, no sentido de que o trabalho não pode viver sem objetos nos quais se exerça, assim também 



matéria, o meio, na qual o trabalho humano se efetiva ativamente, sendo-a imprescindível na 

relação do trabalhador com a produção, que é a relação essencial do trabalho. Contudo, o 

estranhamento não se revela somente no resultado, mas, principalmente, no ato da produção, pois o 

produto é apenas o resumo de toda a atividade produtiva. 

O trabalho perde, com isso, seu caráter concreto de produtor de valor de uso, que permite ao 

homem relacionar-se com a natureza de forma harmônica, sofrendo uma brutal transformação. Ele 

passa a ter uma dimensão abstrata, na qual o que prevalece é o valor de troca, e, assim, o trabalho 

transforma-se numa mercadoria, deixa de ser fim e coloca-se como meio de reprodução da riqueza 

privada, concretizando o estranhamento na vida humana. Para Marx, o estranhamento, ocorre em 

quatro aspectos principais que são: o homem está alienado do produto de seu trabalho; da própria 

atividade (do trabalho); de seu ser genérico e do outro homem. 

As espécies de maçã escolhidas para o plantio em Fraiburgo foram a Fuji e a Gala. No início 

a produção era 50% de cada uma delas, como a Gala melhor se adaptou ao clima da cidade, os 

produtores foram gradativamente, reduzindo a Fuji e aumentando a Gala, ficando hoje em torno de 

apenas 20% Fuji. Esta decisão gerou um grande problema para as empresas e para os trabalhadores. 

A Gala, sua colheita ocorre de fevereiro e março, a Fuji de abril a maio. Como a produção da 

primeira espécie é muito superior, exigindo assim muita mão de obra, difícil de encontrar 

atualmente, as empresas trouxeram nestas últimas safras cerca de 4.000 trabalhadores, que 

trabalhavam de forma intensa para dar conta de colher toda a produção antes da fruta estragar. 

Segundo dados de especialistas, devido a adoção deste modelo e da espécie Gala, as empresas 

perdem cerca de 15% da produção, ou seja, aproximadamente 8 mil toneladas de maçã Gala são 

perdidas todos os anos, apodrecendo no chão. 

Para evitar as perdas, ou ao menos reduzi-las, os trabalhadores recebem prêmios por 

colherem mais frutas diariamente, centavos a mais por sacola colhida. Esse processo de mais-valia,  

em busca de um salário maior, faz com que o empregado sazonal, não pense na sua função, apenas 

passa a ser parte do processo. 

Assim o trabalhador não se reconhece como ser humano, mas o estranhamento do homem ao 

objeto por ele produzido exprime-se a partir da relação trabalho e produção, no tocante ao 

estranhamento do produto final de seu trabalho que passa a não lhe pertencer. Ele produz para 

                                                                                                                                                                  
oferece, por outro lado, os meios de vida no sentido mais escrito, isto é, o meio de substencia física do trabalhador mesmo. Quanto 
mais, portanto, o trabalhador se apropria do mundo externo, da natureza sensível, por meio do seu trabalho, tanto mais ele se priva 
dos meios  de  vida  segundo  um  duplo  sentido:  primeiro,  que  sempre mais  o mundo  exterior  sensível  deixa  de  ser  um  objeto 
pertencente ao seu trabalho; segundo, que [o mundo exterior sensível] 
  Cessa, cada vez mais, de ser meio de vida no sentido  imediato, meio para a subsistência física do trabalhador. Segundo 
este duplo sentido, o trabalhador se torna, portanto, um servo do seu objeto. Primeiro, porque ele recebe um objeto do trabalho, 
isto é, recebe trabalho; e, segundo, porque recebe meios de subsistência. Portanto, para que possa existir, em primeiro lugar, como 
trabalhador ele [pode] se manter como sujeito físico. O auge desta servidão é que somente como trabalhador ele [pode] se manter 
como  sujeito  físico  e  apenas  como  sujeito  físico  ele  é  trabalhador. MARXM,  Karl. Manuscritos  Econômico‐Filósofo.  São  Paulo: 
Boitempo Editorial, 2004, pp. 81 e 82. 



ontem, e é por isto que "quanto mais o trabalhador produz, menos tem para consumir; que quanto 

mais valores cria, mais sem-valor e indigno ele se torna... quanto mais rico de espírito o trabalho, 

mais pobre de espírito e servo da natureza se torna o trabalhador".6 

Na segunda determinação do trabalho estranhado, ocorre que o homem, ao estar 

desenvolvendo sua atividade produtora, o trabalho que passa a lhe ser estranho, externo, não mais 

pertencendo ao seu ser, não se sente em si, pelo contrário, ele nega-se a si mesmo, só se sentindo em 

si fora do trabalho, pois este lhe causa infelicidade, repulsa, transtorno, arruína, pois, o seu próprio 

espírito, tendo em vista ser esta uma atividade imposta, forçada, consolidada enquanto meio para 

satisfazer necessidades puramente físicas ou biológicas7, não se constituindo em uma satisfação 

para o trabalhador. 

Como o trabalhador sazonal da maçã, vive 24 horas por dia o clima da produção, pois seus 

pares de convivência são outros trabalhadores que estão ali pelo mesmo objetivo e função. Seria 

como se estivesse “preso em um cativeiro”, recebendo alimento e água e solto para exercer suas 

funções diárias da colheita da maçã. 

Nesse sentido negativo, o homem passa, então a só se sentir pleno quando na realização 

apenas de suas funções animais, biológicas (beber, comer, dormir, procriar, etc.), pois, enquanto nos 

seus aspectos humanos, encontra-se reduzido ao animal. Não é que as atividades biológicas não 

sejam importantes, porém o homem, ao se situar somente nessa esfera, encontra-se estranhado a si 

mesmo, não mais se reconhecendo como ser humano, ocasionando a negação de si, a auto-

alienação, chegando "ao resultado de que o homem (trabalhador) só se sente como [ser] livre e 

ativo em suas funções animais... e em suas funções humanas só [se sente] como animal. O animal 

se torna humano, e o humano, animal."8 O homem foge do trabalho, pois este se torna algo oposto a 

sua essência, negando a sua liberdade, caracterizando um verdadeiro martírio para ele, um 

sacrifício, já que não produz para si, todavia para outrem, acarretando a perda de si mesmo.  

Uma terceira determinação dá-se, por consequência, da subtração do homem de sua 

generidade, visto ser ele um genérico, por fazer tanto a nível teórico como prático do gênero seu e 

dos demais o seu objeto, porém, "quando se relaciona consigo mesmo [com] o gênero vivo, 

presente, quando se relaciona consigo mesmo como [com] um ser universal, [e] por isso livre"9, é a 

objetivação da vida da espécie humana, pois o trabalho alienado transforma o seu ser genérico, 

                                                 
6 
  Ibidem, p. 82. 
7 
 Cf. Marx, comer, beber, procriar, etc., são também, é verdade, funções genuína[mente] humanas. Porém na abstração que as 
separa da esfera restante da atividade humana, e faz delas finalidades últimas e exclusivas, são [funções] animais. Ibidem, p. 83. 
8 
  Ibidem, p.83 
9 
  Ibidem, pp. 83 e 84. 



tanto no que se refere à sua natureza quanto ao seu espírito, em algo alheio a si mesmo, num 

simples meio para sua existência imediata e individual, alienando, portanto, o homem de sua 

condição humana. 

"A vida genérica, tanto no homem quanto no animal, consiste fisicamente, 
em primeiro lugar, nisto: que o homem (tal qual o animal) vive da natureza 
inorgânica, e quanto mais universal o homem [é] do que o animal, tanto 
mais universal é o domínio da natureza inorgânica da qual ele vive. [...] 
Praticamente, a universalidade do homem aparece que faz da natureza o seu 
corpo orgânico, tanto na medida em que ela é 1) um meio de vida imediato, 
quanto na medida em que é o objeto/matéria e o instrumento de sua 
atividade vital. A natureza é o corpo inorgânico do homem, a saber, a 
natureza enquanto ela mesma não é corpo humano. O homem vive da 
natureza significa: a natureza é o seu corpo, com o qual ele tem de ficar num 
processo contínuo para não morrer. Que a vida física e mental do homem 
está interconectada com a natureza não tem outro sentido senão que a 
natureza está interconectada consigo mesma, pois o homem é uma parte da 
natureza."10 

 
Na proporção em que o estranhamento aparta o homem da natureza, de si mesmo, e de sua 

atividade vital, que é reduzido apenas a um meio de subsistência corporal, há o estranhamento do 

homem de seu gênero humano, fazendo da sua vida genérica somente uma mera condição da sua 

vida individual e elevando esta última em sua abstração, em seu estranhamento, a um fim da 

primeira. Ao contrário, a vida produtiva é a vida genérica do homem. Marx, ressalta a positividade 

do trabalho, pois, é a vida gerando vida, através do trabalho enquanto processo de objetivação do 

espírito humano no qual se encontra resumido todo o caráter da espécie humana, em uma atividade 

livre e consciente, que é a sua essência possibilitadora da liberdade do indivíduo. O homem, ao 

inverso dos animais, produz universalmente, é capaz de reproduzir toda a natureza, é livre perante o 

que produz, o faz segundo a medida de qualquer espécie e conforme também as leis da beleza. 

É na elaboração do mundo objetivo que o homem se confirma como este ser genérico, em 

uma vida operativa. E a natureza se revela como a sua obra e efetividade. O objeto do trabalho 

humano é portanto "a objetivação da vida genérica do homem: quando o homem se duplica não 

apenas na consciência, intelectual[mente], mas operativa, efetiva[mente], contemplando-se, por 

isso, a si mesmo num mundo criado por ele."11Por isso, quando o estranhamento no trabalho subtrai 

do homem o seu produto, o objeto fruto de sua atividade, arranca-lhe também a sua vida genérica e 

a natureza, o seu corpo inorgânico. 

Por último, a expressão do estranhamento do homem relativamente a outro homem, do 
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  Ibidem, p. 84. 
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  Ibidem, p. 85. 



homem contraposto a si mesmo, o qual estra também em contraposição aos outros homens, pois 

tendo em mente que, se ele encontra-se estanhado ao seu produto de seu trabalho, da atividade de 

toda a sua vida e de sua espécie, dá-se, com isto, o estranhamento do homem com outro homem e 

com o trabalho do outro, "assim como cada um deles [está estranhado] da essência humana" 12, 

visto que quanto mais ele produz, menos consome, quanto mais valor cria, mais desvalorizado se 

torna, quanto mais sofisticado o seu produto, mais deformado ele se torna. Por isso, a valorização 

das coisas implica em proporção aumentada a desvalorização do homem, transformando-o em 

mercadoria para ser submetido ao livre mercado. 

"Todo auto-estranhamento (Selbstentfremdung) do homem de si e da 
natureza aparece na relação que ele outorga a si e à natureza para com os 
outros homens diferenciados de si mesmo. [...] No mundo prático-efetivo 
(praktische wirkliche Welt) o auto-estranhamento só pode aparecer através 
da relação prático-efetivo (praktisches wirkliches Verhältnis) com outros 
homens. O meio pelo qual o estranhamento procede é [ele] mesmo um 
[meio] prático. Através do trabalho estranhado o homem engendra, portanto, 
não apenas sua relação com o objeto e o ato de produção enquanto homens 
que lhe são estranhos e inimigos; ele engendra também a relação na qual ele 
está para com estes outros homens. Assim como ele [engendra] a sua própria 
produção para a sua desefetivação (Entwirklichung), para o seu castigo, 
assim com [engendra] o seu próprio produto para a perda, um produto não 
pertencente a ele, ele engendra também o domínio de quem não produz 
sobre a produção e sobre o produto para a perda, um produto não 
pertencente a ele, ele engendra também o domínio de quem não produz 
sobre a produção e sobre o produto. Tal como estranha de si a sua própria 
atividade, ele apropria para o estranhamento (Fremde) a tividade não própria 
deste."13 

É através da atividade produtiva que os homens deram, como diz Marx, um salto evolutivo, 

porque somente no trabalho humano, contrariamente à atividade dos demais animais, faz-se 

presente a consciência, ou seja, a capacidade de projetar na mente o resultado final do trabalho (a 

teleologia). É, por isso, que sua atividade surge como livre, tendo em vista que o homem não se 

desdobra só na consciência, porém também na realidade, situando-o, portanto, num mundo que ele 

próprio criou, imprimindo-lhe uma determinada finalidade, própria do ser social, da práxis humana. 

O trabalho positivo, livre é, pois, a pura expressão da liberdade humana, frente às suas 

necessidades, às suas carências, que também se caracterizam pela criatividade do trabalhador. 

Dentro desse contexto, o homem é o único ser capaz de transformar a natureza e se 

autotransformar, pois sua reprodução ocorre de maneira diversificada, diferente dos demais seres 

vivos que estão sob o determinismo natural, só podendo ser aquilo que a natureza lhes ditou. 

                                                 
12 
  Ibidem, p. 86. 
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 Ibidem, p. 87 



Possibilita-se ao homem, através do trabalho, a liberdade humana, suas infinitas potencialidades, 

tendo o trabalho como ponto de partia e chegada da emancipação humana. 

Para Marx, a raiz dessa forma de trabalho estranho é a propriedade privada dos meios de 

produção e a divisão social do trabalho14 que "é portanto, o produto, o resultado, a consequência 

necessária do trabalho exteriorizado, da relação externa (äusserlichen) do trabalhador com a 

natureza e consigo mesmo"15, ela resulta do trabalho exteriorizado, estranhado, sendo a mesma o 

produto e a consequência dessa forma de trabalho. 

 

Conclusão 

Os fatores acima apresentados e analisados a partir do conceito de Marx sobre o trabalho,   

a partir da obra Manuscritos Econômicos Filosóficos de 1884, nos remete a algumas considerações. 

Essas considerações são parte de um processo que se demonstra preocupante para essa região e 

pode ser espelho para fatos históricos ligados ao sistema capitalista vigente. Como por exemplo os 

cortadores de cana, os pescadores e no caso de Fraiburgo, os colhedores de maçã. 

Primeiro percebemos a falta de qualificação dos trabalhadores, estes possuem 

escolarização baixa, o que não os qualifica para trabalhos mais complexos ligados a tecnologias. O 

que se percebe é que resta-lhes, na grande parte dos trabalhadores, apena o trabalho braçal.  

Também se pode notar que os trabalhadores não se reconhecem como pertencentes a este 

processo. A partir de Marx, se percebe um estranhamento entre o trabalho e a finalidade exercida. 

Como o benefício tido pelo trabalhador é o dinheiro, o objetivo é ganhar mais, o trabalhador não se 

constrói como humano, mas se torna parte para gerar mais capital. Assim, a máquina, o trabalho, o 

animal são partes de um processo de acúmulo de riquezas e não de construção de uma sociedade 

humana.  

Os trabalhadores sazonais, que no meio oeste de Santa Catarina, se estabelecem para a 

colheita da maçã, são parte de um processo de acumulo de capital por parte de empresas que visam 

apenas o lucro. Concluímos que essas empresas não buscam formar pessoas, ou garantir-lhes 

direito, pois não lhes oferecem outros benefícios além da troca do dinheiro por trabalho. Educação e 

                                                 
14 
  Cf. Marx,  é  a  acumulação  de  capitais  que  aumenta  a  divisão  social  do  trabalho:  α)  contanto  que  se  acumule muito 
trabalho, porque o capital é o trabalho acumulado; portanto, na medida em que sejam retirados das mãos do trabalhador cada vez 
mais produtos seus, que o seu próprio trabalho cada vez mais se lhe defronte como propriedade alheia, e cada vez mais os meios de 
sua existência e de sua atividade se concentrem na mão do capitalista. β) a acumulação do capital aumenta a divisão do trabalho, a 
divisão do trabalho aumenta o acúmulo de capitais. Com esta divisão do trabalho, por um lado, e o acúmulo de capitais, por outro, 
o  trabalhador  torna‐se sempre mais puramente dependente do  trabalho, e de um  trabalho determinado, muito unilateralmente, 
maquinal. Assim como é, portanto, corpórea e espiritualmente reduzido à máquina ‐ e de um homem [é reduzido] a uma atividade 
abstrata e uma barriga, assim também se torna cada vez mais dependente de todas as flutuações do preço de mercado, do emprego 
dos  capitais e do  capricho do  rico. De  igual modo, o  crescimento da  classe de homens que  ||  IV|  apenas  trabalha  aumenta  a 
concorrência dos trabalhadores, portanto o seu preço baixa. Na essência do sistema fabril, esta posição do trabalhador atinge o seu 
ponto culminante. Ibidem, p. 26. 
15 
  Ibidem, p. 87. 



direitos trabalhistas não são incluídos nessa realidade. Os trabalhadores chegam, trabalham, passam 

por um processo de alienação, são explorados e migram para outras regiões em busca de mais 

dinheiro. Talvez em outra safra voltem a buscar um pouco mais – não de dignidade – mais de 

dinheiro.  

 As empresas, acham que estão fazendo a sua parte, justificam-se que o trabalhador que 

desejar pode crescer na empresa. Estes pequenos casos(isolados) raros, dificilmente acontecem, 

apontamos três motivos. Primeiro o emprego da maior parte é de curta duração, em média três 

meses. Outro fator a dura carga de trabalho diária, exigindo assim muito de seu corpo, causa um 

cansaço excessivo, dificultando assim a busca por qualificação no período noturno. Outro porém, as 

empresas não oferecem cursos de qualificação a esses empregados, estando interessados apenas na 

força bruta para a colheita do produto. Desejam que esse exército de mão de obra seja forte, 

produtivo e barato. A qualificação poderia dificultar a obtenção de novos trabalhadores, tendo em 

vista que muitos deles regressam a anos para a colheita da maçã. 
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