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RESUMO 
 
O Trabalho rural é o tema de reflexão apontado em nosso 
estudo a fim de compreender nosso objeto de estudo: as 
condições de trabalho vivenciadas pelo trabalhador apanhador 
de café. O objetivo foi analisar como os trabalhadores 
sobrevivem ao período sazonal. Utilizamos a pesquisa 
qualitativa, onde aplicamos um questionário semiestruturado a 
20 trabalhadores rurais; entrevistamos também, o engenheiro 
agrícola da EMATER; a secretária do sindicato do trabalhador 
rural e o chefe da agência do Ministério do Trabalho. Os dados 
da pesquisa de campo revelam situações muito graves: a 
maioria trabalha na informalidade; não utilizam os 
equipamentos de segurança; o processo de trabalho adoece os 
trabalhadores e a remuneração é insuficiente para um patamar 
mínimo de dignidade.  

 
Palavras-chave: Trabalhador Rural. Café. Trabalho Sazonal. 
 
ABSTRACT 
 
The Rural work is the theme of reflection pointed out in our 
study in order to understand our object of study: the working 
conditions experienced by the worker catcher coffee. The aim 
was to analyze how workers survive the seasonal period. We 
used qualitative research, where we apply a semi-structured 
questionnaire to 20 rural workers; also interviewed EMATER 
agricultural engineer, secretary of the union of rural workers 
and the head of the Ministry of Labor agency. Data from field 
research reveal very serious situations: most informal work; do 
not use the safety equipment; the process of work sick workers 
and the compensation is insufficient for a minimum level of 
dignity.  

 
Keywords: Farm Worker. Coffee. Seasonal Work. 

 

                                                

1 Doutora. Universidade Estadual Paulista (UNESP). E-mail: jeovana.nunes@gmail.com 



 
 
 
 

 

 

                 

1 INTRODUÇÃO 

 

Para situar a entrada do café no Brasil, se faz necessário, relatarmos mesmo que 

sinteticamente a história do Brasil monocultural e a exploração da mão-de-obra, com base 

nos estudos de Caio Prado Júnior (1981; 2009). 

O autor retrata a monocultura a partir de sua relação com a grande propriedade 

instaurada no Brasil Colonial e com ela, a escravidão. Recurso utilizado para solucionar o 

problema com a mão-de-obra indígena, que não deu certo, uma vez que o índio escravizado 

para extração do pau-brasil; “[...] prestar-se-iam agora, mais ou menos benevolentemente, a 

trabalharem na lavoura de cana. Mas esta situação não duraria muito [...].” (PRADO 

JÚNIOR, 1981, p. 21). 

 
Além da resistência que ofereceu ao trabalho, o índio se mostrou mau trabalhador, 
de pouca resistência física e eficiência mínima. Nunca teria sido capaz de dar conta 
de uma tarefa colonizadora levada em grande escala. Está aí o exemplo da 
Amazônia, onde não chegou a ser substituído em escala apreciável por outro 
trabalhador e onde, em grande parte por isso, a colonização estacionou até quase 
nossos dias. É que, de um lado, seu número era relativamente pequeno; doutro, o 
índio brasileiro, saindo de uma civilização muito primitiva, não podia adaptar-se com 
a necessária rapidez ao sistema e padrões de uma cultura tão superior à sua, como 
era aquela que lhe traziam os brancos. (PRADO JÚNIOR, 1981, p. 22). 

 

Não tardou que a semiescravidão de trabalhadores indígenas fosse substituída pela 

escravidão do negro. 

Se o índio, por natureza nômade, se dera mais ou menos bem com o trabalho 
esporádico e livre da extração do pau-brasil, já não acontecia o mesmo com a 
disciplina, o método e os rigores de uma atividade organizada e sedentária como a 
agricultura. Aos poucos foi-se tornando necessário forçá-lo ao trabalho, manter 
vigilância estreita sobre ele e impedir sua fuga e abandono da tarefa em que estava 
ocupado. Daí para a escravidão pura e simples foi apenas um passo. Não eram 
passados ainda 30 anos do início da ocupação efetiva do Brasil e do 
estabelecimento da agricultura, e já a escravidão dos índios se generalizara e 
instituíra firmemente em toda parte. (PRADO JÚNIOR, 1981, p. 21). 

 

O processo de substituição do índio pelo negro estendeu-se, no Brasil, até o fim da 

era colonial. Porém, contra o escravo negro havia um argumento muito forte: seu custo. O 

valor dos escravos era elevado, e somente as regiões mais ricas e florescentes podiam 

suportá-lo. 

Não tanto pelo preço pago na África; mas em consequência da grande mortandade 
a bordo dos navios que faziam o transporte. Mal alimentados, acumulados de forma 
a haver um máximo de aproveitamento de espaço, suportando longas semanas de 
confinamento e as piores condições higiênicas, somente uma parte dos cativos 
alcançavam seu destino. Calcula-se que, em média, apenas 50% chegavam com 
vida ao Brasil; e destes, muitos estropiados e inutilizados. (PRADO JÚNIOR, 1981, 
p. 23). 

 

É importante observamos que desde a exploração do Brasil colonial o objetivo da 

agricultura é a produção de certos gêneros de grande valor comercial, altamente lucrativos.  



 
 
 
 

 

 

                 

 
Passemos rapidamente em revista as demais culturas que aparecem por esta época 
e que representam algum papel na economia brasileira. A do arroz adquirirá 
importância, chegando a figurar em segundo lugar nas exportações da colônia, 
embora muito longe do açúcar, colocado ainda, como sempre no passado, em 
primeiro lugar. Cultiva-se sobretudo no Maranhão; e, em menor escala no Pará e no 
Rio de Janeiro. O anil será uma grande esperança que se frustrou. A América se 
tornou no séc. XVIII a maior produtora mundial, em substituição à Índia, até então a 
grande fornecedora. O anil cultivar-se-á sobretudo na Carolina e Geórgia (Estados 
Unidos) e em São Domingos. No Brasil procurou-se também introduzir o indigoeiro, 
lá por volta de 1769; e ele prosperou sobretudo no Rio de Janeiro. A exportação da 
capitania chegou, em 1796, a 5.000 arrobas. Mas pela mesma época inicia-se a 
decadência; aliás, na América em geral, por efeito da concorrência da Índia, onde a 
Inglaterra, tendo perdido suas colônias americanas, estimulara com grandes capitais 
o renascimento da produção. O Brasil foi particularmente atingido porque seu 
produto, mal preparado e fraudado, tinha péssima aceitação nos mercados. A 
cultura do indigoeiro desaparece praticamente pouco depois. Restaria falar do café, 
que nesta última parte do séc. XVIII começa a ser cultivado em larga escala. 
(PRADO JÚNIOR, 1981, p. 58). 

 

Para Prado Júnior (2009) a acumulação originária, o colonialismo e o 

imperialismo são momentos de um sentido geral da formação brasileira, de forma 

que temos uma sociedade e uma economia que se organizam para fora e vivem ao 

sabor das flutuações de interesses de mercados longínquos, identificando a 

adaptação brasileira ao capitalismo a partir da lenta substituição do trabalho escravo 

pelo trabalho livre, nas grandes unidades agrárias. 

 
Em matéria de organização, a lavoura cafeeira seguiu os moldes tradicionais e 
clássicos da agricultura do país: a exploração em larga escada, tipo "plantação" (a 
plantation dos economistas ingleses), fundada na grande propriedade monocultural 
trabalhada por escravos negros, substituídos mais tarde,[...]por trabalhadores 
assalariados. (PRADO JÚNIOR, 1981, p. 120). 

 

O café está presente em solo brasileiro desde o século XVIII, quando as primeiras 

mudas chegaram ao Brasil, na segunda década do século. Estas foram trazidas da Guiana 

Francesa pelas mãos do Sargento-Mor Francisco de Mello Palheta a pedido do governador 

do Maranhão e Grão Pará, que o enviara às Guianas com essa missão (PASCHOAL, 2010, 

online). 

O café chegou ao norte do Brasil, mais precisamente em Belém, em 1727. Naquela 

época o café possuía grande valor comercial. Do Pará, a cultura passou para o Maranhão e, 

por volta de 1760, foi para o Rio de Janeiro, onde se espalhou pela Baixada Fluminense e 

posteriormente pelo Vale do Paraíba (ABIC, 2009a). 

 
Se vamos à essência da nossa formação, veremos que na realidade nos 
constituímos para fornecer açúcar, tabaco, alguns outros gêneros; mais tarde, ouro e 
diamante; depois algodão, e em seguida café, para o comércio europeu. Nada mais 
que isto. É com tal objetivo, objetivo exterior, voltado para fora do país e sem 
atenção a considerações que não fossem o interesse daquele comércio, que se 
organizarão a sociedade e a economia brasileiras. Tudo se disporá naquele sentido: 
a estrutura social, bem como as atividades do país. Virá o branco europeu para 
especular, realizar um negócio; inverterá seus cabedais e recrutará a mão-de-obra 



 
 
 
 

 

 

                 

de que precisa: indígenas ou negros importados. Com tais elementos, articulados 
uma organização puramente produtora, mercantil, constituir-se-á a colônia brasileira. 
(PRADO JÚNIOR, 1981, p. 14). 

 

A cultura do café ocupou vales e montanhas, possibilitando o surgimento de 

cidades e dinamização de importantes centros urbanos, enquanto que os fazendeiros 

sentiram a grande oportunidade de obterem altos lucros com o “ouro negro”. Passaram a 

investir mais e ampliaram os cafezais. 

A expansão da lavoura levou à ampliação das vias férreas, que foram construídas 

para permitir o escoamento da produção, substituindo o transporte animal e impulsionando o 

comércio inter-regional no Estado de São Paulo; os portos do Rio de Janeiro e de Santos 

foram modernizados. 

De 1727 a 1760 o café difundiu-se pelo Vale do Paraíba (Rio de Janeiro e São 

Paulo), Sul de Minas e Espírito Santo. Depois, atingiu Campinas, no Oeste Velho de São 

Paulo dali, expandiu-se para o chamado Oeste Novo (Ribeirão Preto e Araraquara) e 

passou, mais tarde, para as regiões de terra roxa do Norte do Paraná e Mato Grosso. As 

plantações espalharam-se pelo interior de São Paulo, sul de Minas Gerais e norte do Paraná 

(PRADO JÚNIOR, 1981; SILVA, 1999; ABIC, 2009a). 

O café expandiu-se geograficamente e trouxe grandes contingentes de imigrantes 

europeus. 

A composição do mercado de trabalho das lavouras cafeeiras pautou-se pela 
segmentação entre imigrantes brancos e negros escravos, até a abolição e, mais 
tarde, pelos colonos brancos, sobretudo italianos, e os trabalhadores nacionais, 
categoria ampla que escondia as diferenças étnicas, já que era composta de negros 
libertos, mestiços, mulatos vindos do Nordeste brasileiro. O código das 
nacionalidades (estrangeiros e nacionais) era, pois, um instrumento mascarador 
destas diferenças e da superexploração que recaía sobre os nacionais, já que as 
piores tarefas, sobretudo aquelas referentes à abertura de novos cafezais, eram-lhes 
reservadas, sem contar os camaradas, trabalhadores avulsos que não possuíam 
nenhum contrato de trabalho. (SILVA, 1999, p. 78). 

 

Veras (2002) relata que muitos imigrantes enfrentaram situações de trabalho 

degradante. Depois do fim da escravidão - Entre 1888 e 1914 -, mais de um milhão de 

trabalhadores europeus e japoneses vieram ao Brasil para substituir a mão-de-obra africana 

nos cafezais.  

 
No primeiro momento, o engajamento de trabalhadores livres nas fazendas, serão 
vencidas nesta segunda fase mais madura e ativa da imigração européia. De um 
lado os proprietários, já com dificuldades muito maiores de mão-de-obra, e contando 
cada vez menos com outros recursos além do imigrante europeu, procurarão ter 
com ele mais considerações e trata-lo de acordo com sua condição de homem livre. 
Mais tarde, aliás, começará também a intervir uma legislação protetora que 
assegurará algumas garantias e melhores condições de vida para os trabalhadores 
rurais. Doutro lado, o abandono do sistema de parceria e a adoção do salariado 
afastou, como vimos, uma das principais causas de atritos e desentendimentos; um 
salário fixo, em regra por tarefa e estabelecido por normas e praxes gerais, eliminou 
qualquer margem para dúvidas. Finalmente, na região em que sobretudo se iriam 
agora fixar os imigrantes, o oeste de São Paulo, a proporção dos escravos para os 



 
 
 
 

 

 

                 

trabalhadores livres se reduziria muito; a massa escrava, em declínio desde a 
abolição do tráfico, já não era suficiente para suprir os setores de ocupação mais 
recente; os escravos eram aí em minoria. A maior parte das fazendas de café 
instaladas depois de 1880, contará sobretudo e quase unicamente com 
trabalhadores livres. Desaparece assim mais uma circunstância geradora de 
dificuldades para o trabalho livre, e que era sua coexistência nas mesmas fazendas 
e em iguais tarefas com o trabalho servil. (PRADO JÚNIOR, 1981, p. 141-142). 

 

O fluxo migratório do exterior diminuiu nos anos 1930, mas a força de trabalho nos 

cafezais continuou sendo abastecida por migrantes pobres de outras regiões. Enquanto a 

população do Brasil triplicou entre 1900 e 1950, a de São Paulo quadruplicou e a do Paraná 

cresceu quase seis vezes mais (VERAS, 2002). 

 
Em matéria de organização, a lavoura cafeeira seguiu os moldes tradicionais e 
clássicos da agricultura do país: a exploração em larga escada, tipo "plantação" (a 
plantation dos economistas ingleses),fundada na grande propriedade monocultural 
trabalhada por escravos negros, substituídos mais tarde, por trabalhadores 
assalariados. (PRADO JÚNIOR, 1981, p. 170, 120). 

 

Veras (2002, p. 22) relata, em seu estudo, que “[...] essas migrações internas são 

até hoje uma característica do trabalho assalariado na cafeicultura.” É importante ressaltar 

neste espaço que isso ocorre devido ao trabalho sazonal, onde, pelo menos, 90% dos 

trabalhadores rurais temporários saem de suas cidades sem carteira assinada, o que fere a 

Instrução Normativa 76/ 2009, do Ministério do Trabalho, em que os migrantes rurais não 

poderiam deixar o local de origem sem o documento com identificação do contratante e o 

salário, conforme os Artigos 23 e 24 (BRASIL, 2009, p. 4-5). 

 
Art. 23. Para o transporte de trabalhadores recrutados para trabalhar em localidade 
diversa da sua origem é necessária a comunicação do fato às SRTE por intermédio 
da Certidão Declaratória de Transporte de Trabalhadores (CDTT).  
Parágrafo único. O aliciamento e transporte de trabalhadores para localidade diversa 
de sua origem constitui, em tese, crime previsto no art. 207 do Código Penal.  
Art. 24. A CDTT será preenchida em modelo próprio, conforme Anexo I, nela 
constando:  
I) A identificação da razão social e o CNPJ da empresa contratante ou nome do 
empregador e seu CEI e CPF; [...] 
VI) O salário contratado;  
VII) A data de embarque e o destino;  
VIII) A identificação da empresa transportadora e dos condutores dos veículos;  [...]. 

 

Em 2012, trabalhadores rurais fugindo da estiagem que castiga os municípios da 

Bahia, na busca pela “sobrevivência”, seguiam para o Estado de Minas Gerais quando seis 

ônibus que viajavam pertencentes às empresas “Ju” e “Café Norte”, se envolveram em um 

engavetamento na BR 101, Km 817, próximo a Fazenda Fibrasa, entre as cidades de 

Itamaraju à Teixeira de Freitas, provocando um trágico acidente e causando a morte de seis 

pessoas na hora,  deixando outros feridos, estima-se mais de duzentos trabalhadores, entre 

homens e mulheres, muitos deles ficaram em estado grave, alguns com amputações de 



 
 
 
 

 

 

                 

braço e perna. Os ônibus seguiam em comboio e transportavam os trabalhadores para 

colheita de café duma fazenda em Minas Gerais (ASSIS, 2012). 

 
A formalização só acontece quando chegam ao destino e na maior parte dos 

casos eles são transportados em ônibus clandestinos, que circulam pelas rodovias 
federais e estaduais como se levassem turistas e o próprio trabalhador resiste em 
colaborar, por medo de que a fiscalização lhe tire a oportunidade de trabalho. 

(ASSIS, 2012, online, grifo nosso). 

 

Ao analisarmos a citação acima, nos colocamos frente a teoria social de Marx, por 

não se comprometer com a “coisa da lógica” e nem com a “aparência da coisa em si”, como 

ela se apresenta imediatamente aos olhos do ser. Como sabemos, os homens possuem um 

papel ativo, embora relativo, na construção da realidade, já que ajudam a construir a sua 

própria história, ao mesmo tempo em que são limitados pelas condições materiais, impostas 

por determinadas historicidades. Na verdade, não fazem história como desejam, mas como 

podem fazê-la, tecendo-a em um processo altamente complexo e repleto de múltiplas 

contradições.  (SANT’ANA 2012a; SILVA, 1999).  

Como sabemos, o processo de migração no Brasil ocorre há muitas décadas, onde 

o homem sai do campo para cidade em busca de trabalho. 

 
Os problemas agrários nacionais e regionais subjacentes remontam ao século XIX, 
em particular à forma como o Estado brasileiro constituiu o mercado de terras (Lei 
de Terras de 1850) e regulou a transição do escravismo para o trabalho livre (Lei da 
Abolição de 1888 e promoção da imigração européia e asiática, intensificada a partir 
de 1870). (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE REFORMA AGRÁRIA, 2007, p. 24). 

 

Na contemporaneidade, a migração campo/cidade é uma tentativa de fugir do 

desemprego estrutural, onde as pessoas fogem das regiões mais carentes, pobres ou a 

concentração fundiária expulsa o pequeno produtor. O modelo de desenvolvimento agrário 

adotado no Brasil está voltado para a diminuição dos postos de trabalho no campo, com a 

substituição do trabalho vivo por trabalho morto. Neste sentido acreditamos que a 

reestruturação produtiva agrava, este processo de precarização do trabalho, que via 

informalidade, se acentua cada vez mais. 

 
Existem hoje no Brasil cerca de 5 milhões de homens e mulheres vendendo a sua 
mão-de-obra na agricultura, segundo a Confederação Nacional dos Trabalhadores 
na Agricultura (Contag). A maioria exerce as atividades sem proteção de 
convenções ou acordos coletivos de trabalho. Muitos trabalhadores moram nas 
periferias das cidades e se deslocam quando surge serviço. Enfrentam problemas 
graves, como remuneração baixa, discriminação da mulher, analfabetismo, 
envenenamento por agrotóxicos e diversas situações degradantes. O café é a 
segunda atividade rural que mais emprega à margem da legislação, só perdendo 
para a pecuária, afirma o diretor de assalariados da Contag, Guilherme Pedro Neto: 
Menos de 10% dos trabalhadores do café têm carteira assinada. (VERAS, 2002, p. 
17, grifos do autor). 

 



 
 
 
 

 

 

                 

O início da safra de café, geralmente, ocorre no mês de abril e vai até setembro. 

Assis (2012, online) relata que “[...] um milhão de trabalhadores rurais buscam emprego 

temporário fora de seus Estados e como aves de arribação, saem com destino fixo e 

retornam para casa após o término da safra, para refazer a rota no ano seguinte.” 

 
Mais de 1.500 trabalhadores rurais, só do município de Santaluz, segundo estimativa 
de Sostenes Cunha Alves, que há dez anos trabalha transportando lavradores, 
migraram nos últimos trinta dias para Minas Gerais, onde por 90 dias, trabalham na 
safra do café. Só na quinta-feira (24), dois ônibus passaram pelo município 
recolhendo estes trabalhadores, que pagam R$ 200 de passagem e durante o 
período que ficam em Minas Gerais, custeia (sic) seus alimentos, calculado em R$ 
300 mensal e tem que economizar para mandar dinheiro para família que ficam na 
Bahia. (ASSIS, 2012, online). 

 

 

2 O TRABALHADOR RURAL E O TRABALHO SAZONAL 

 

Nosso estudo teve como finalidade analisar como os trabalhadores sobrevivem ao 

período sazonal e quais foram contribuições da modernização da agricultura para colheita 

de café, na cidade de Campo Belo-MG, abordando, sobretudo, a exploração do trabalho.  

Procuramos analisar as expectativas geradas pelo “ganhar um pouco mais de 

dinheiro, na colheita” e, depois as estratégias utilizadas pelo trabalhador desempregado que 

reside em zona urbana, onde os empregos foram reduzidos desde a década de 1990, 

anverso do processo de reestruturação produtiva. Neste sentido, compreender melhor, quais 

são as possibilidades de sobrevivência na entressafra, ou melhor, analisamos como fazem 

os trabalhadores sazonais quando ficam desempregados e quais as alternativas de 

sobrevivência buscadas por estes trabalhadores. 

Ainda que o foco dessa pesquisa não tenha como foco a saúde do trabalhador, as 

condições de trabalho evidenciam claramente o adoecimento provocado pelo processo 

laboral. Todos os trabalhadores entrevistados queixam de doenças oriundas do trabalho na 

colheita do café. As mais citadas foram a Lesão por Esforço Repetitivo, dores na coluna, e, 

as do aparelho respiratório, esta última, via de regra, ocasionada pelas condições insalubres 

do clima/temperatura. 

Na época da colheita, o trabalhador chega ao local de trabalho às 7 horas e tem 

que suportar geadas, frio, ter contato com as folhas das plantas molhadas e geladas; 

depois, ao longo do dia, sob sol escaldante tem que suportar altas temperaturas. No final da 

jornada, entre 16:00 e 17:00, está exposto, novamente, a queda da temperatura. Essa 

exposição contínua e prolongada é agente causador de doenças respiratórias frequentes 

como destaca a trabalhadora, entrevistada na pesquisa de campo. 

 



 
 
 
 

 

 

                 

As roupas ficam molhadas quando começa a panhar o café de manhã cedo, e seca 
no corpo mesmo, a gente nem lembra de tirar a roupa porque a gente só quer 
panhar (sic) café, enfia o braço lá dentro da planta e puxa o café, molha tudo, 
tudinho mesmo, até o rosto fica molhado. No final da panha a gente tá com tosse, 
com secreção no pulmão, ai a gente vai no postinho se tratar. O médico pergunta 
aonde nós tava e nós responde: panhando café, né, doutor! (sic) (TRABALAHDORA 
I, 2014). 

 

Há de se destacar, ainda, a sobrecarga de trabalho. A medida que o salário é por 

produção e que as possibilidades de auferir melhores ganhos só ocorre nesse período 

restrito da colheita. O trabalhador realiza um esforço excessivo no sentido de conseguir 

ganhar o que lhe permita sobreviver depois do período de colheita/panha. Esse esforço por 

conseguir colher mais e receber mais, para garantir sua sobrevivência é destacado nas falas 

dos trabalhadores abaixo: 

 
Junto dinheiro na colheita, na época da panha e quando não tem panha não faço 
nada, eu fico assim na rua conversando, na praça, nas esquinas. Sou considerado 
aqui no bairro o melhor panhador (sic) de café, eu trabalho muito. Eu fico 05 meses 
panhando (sic) café e o resto do ano eu fico de boa, sem fazer nada, não trabalho 
com outra coisa, só com o café porque me dá dinheiro para ficar assim, sem fazer 
nada. (TRABALHADOR O, 2014). 
 
Quanto mais se panha (sic) café, mais se ganha, pois a gente ganha por balaio. Eu 
comprei até um braço mecânico para me ajudar na panha (sic). Eu defino a minha 
hora de trabalho, se eu quero ganhar mais eu vou trabalhar mais. 
(TRABALHADORA D, 2014). 

 

A fala dos trabalhadores nos remete aos estudos de Marx (2010, p. 63) quando ele 

nos relata que “o operário procura manter a massa do seu salário trabalhando mais, seja 

trabalhando mais horas, seja produzindo mais no mesmo tempo”, com isso, passa a viver 

para o trabalho, numa rotina diária de acordar cedo para trabalhar e dormir cedo e acordar 

para o trabalho, enquanto que o tempo necessário para vida social, acaba ficando no 

segundo plano ou no esquecimento. Na ilusão de ganhar mais, “faz concorrência a si 

mesmo, a si mesmo como membro da classe operária”. 

Com relação ao período de entressafra, partimos da hipótese que muitos 

trabalhadores procuram os programas sociais de transferência de renda ou, quando 

adoecidos, recebem o auxílio doença/Previdência Social. Todavia nossa hipótese não foi 

confirmada, mas constatamos que os trabalhadores não procuram os programas sociais, 

porque eles são excluídos dos programas, tendo em vista as normas que regem os 

mesmos. Lembramos que, os programas de transferência vigentes em nosso país são 

focalistas, seletivos e compensatórios e os trabalhadores entrevistados não fazem parte ou 

não se encaixam nas regras estabelecidas. 

Em relação a Previdência Social, nenhum trabalhador entrevistado procurou o 

auxílio doença, ou quaisquer outros benefícios, mesmo quando um dos trabalhadores 



 
 
 
 

 

 

                 

entrevistados teve o dedo amputado na polia de café, tendo em vista sua condição de 

trabalhador informal “desprovido de direito” na época. 

A viabilização deste processo é feita pelo Estado que de um lado cria programas 

focalizados de transferência de renda e de outro, permite o trabalho rural com contratos por 

safras (Lei 5.889 de 08/06/1973; Decreto 73.626 de 12/02/1974 e NR 31 anexo a Portaria nº 

86, de 03 de março de 2005). 

 
Existem hoje no Brasil cerca de 5 milhões de homens e mulheres vendendo a sua 
mão-de-obra na agricultura, segundo a Confederação Nacional dos Trabalhadores 
na Agricultura (Contag). A maioria exerce as atividades sem proteção de 
convenções ou acordos coletivos de trabalho. Muitos trabalhadores moram nas 
periferias das cidades e se deslocam quando surge serviço. Enfrentam problemas 
graves, como remuneração baixa, discriminação da mulher, analfabetismo, 
envenenamento por agrotóxicos e diversas situações degradantes. O café é a 
segunda atividade rural que mais emprega à margem da legislação, só perdendo 
para a pecuária, afirma o diretor de assalariados da Contag, Guilherme Pedro Neto: 
“Menos de 10% dos trabalhadores do café têm carteira assinada”. (VERAS, 2002, p. 
17, grifos do autor). 

 

Conforme já destacado, o trabalho nas “ruas das fazendas de café”, como assim 

denominam os trabalhadores, é periódico, tendo em vista o ciclo de frutificação “natural”, 

que “depende da natureza”, das plantas, da colheita do café, que vai de março a outubro. 

É importante ressaltar que em nosso estudo encontramos quatro trabalhadores 

contratados com carteira de trabalho assinada e permaneceram na fazenda, no período 

posterior colheita, haja vista a necessidade de cuidados com a planta. 

Dos 20 (vinte) trabalhadores entrevistados, em nosso estudo, apenas, 04 tem 

carteira de trabalho assinada como trabalhadores rurais, apanhadores de café, 14 vivem na 

informalidade, sem nenhum tipo de contrato de trabalho e 02 são trabalhadores de outros 

ramos, que tiram férias no mês de junho para apanhar café, acreditando que o café “dá 

dinheiro”. Apenas uma apanhadora é do Estado do Rio de Janeiro, que migrou para o 

município quando criança, na companhia dos avós e os demais, são da região de Campo 

Belo-Minas Gerais. 

O processo de trabalho nas fazendas de café deveria se pautar pela legislação 

trabalhista, resultado de conquistas dos trabalhadores, ou seja, deve ser regido por contrato 

de trabalho ou contrato de safra, seja ele formal ou informal, o que não encontramos em 

nossos entrevistados e quando procuramos ao sindicatos do trabalhador rural, fomos 

informados que a cultura do município é o trabalho informal ou de meeiros, quando a 

secretária nos informou que: 

 
Desde 2006 que trabalho no sindicato, apenas, 02 trabalhadores rurais são 
sindicalizados, pois para ser associado ao sindicato é preciso um comprovante 
escrito que ele trabalha no meio rural e os proprietários de terra não assinam 
carteira, nem fornecem declaração. Então fica difícil para o trabalhador rural. 
(SECRETÁRIA DO SINDICATO DO TRABALHADOR RURAL, 2014). 



 
 
 
 

 

 

                 

 

Observamos, também, em nosso estudo que as condições de trabalho são bastante 

precárias e que ocorre com frequência o desrespeito a legislação social.  Além disso, 

posterior ao período de colheita, muitos trabalhadores ficam desempregados a espera da 

próxima safra, ou, optam em fazer “bicos” como bem relata a fala da Trabalhadora abaixo, 

entrevistada. 

Hoje a gente trabalha assim um tempo na roça outro tempo na cidade fazendo bicos, 
hoje eu tô fazendo bico, tirando linha de peças de calças jeans, ganho por peça. 
Mais se eu pudesse eu estava trabalhando na roça direto porque tenho amor. Cada 
panha de café tem um preparo, adubação, plantação, tudo isso ai, eu já fiz né! 
Capina de milho, de feijão, eu fiz de tudo, ah se eu pudesse, eu estava na roça 
mesmo, trabalhando direto lá, podia ser na chuva, no sol, porque eu tenho amor na 
roça. (TRABALHADORA N, 2014). 

 

As poucas alternativas de trabalho em município de pequeno porte é uma realidade 

no país. Frente à isso questionamos: O que fazem os trabalhadores antes empregados na 

cultura cafeeira, agora, na condição de desempregados temporários e na luta pela 

sobrevivência?  

O quadro 01, nos mostra que no período pós-safra muitos desenvolvem 

trabalhados precários, aguardando a próxima safra, e, somente dois trabalhadores: “D” e “E” 

tem vínculo empregatício, noutro ramo. 

 

Quadro 01 - Trabalhadores informais do café 

Trabalhadora "A" “Fico costurando em casa. Tive carteira assinada 06 meses” 

Trabalhadora "B" “Trabalho como diarista. Tive carteira assinada 06 meses” 

Trabalhadora "D" “Tenho outro trabalho de carteira assinada como serviços gerias e na época do café, 

tiro minhas férias, eu e meu marido tiramos férias para panhar café. Eu trabalho num 

lugar, ele noutro. Nós tira as férias só na época da panha”. 

Trabalhador "E" “Trabalho como funcionário público. Sou gari da prefeitura e tiro férias na época da 

panha, para trabalhar no café e ganhar mais dinheiro”. 

Trabalhadora "H" “Vivo com dinheiro do meu marido”. 

Trabalhadora "I" “Recebo pensão do meu marido, sou viúva. Tive carteira assinada - 5 meses”. 

Trabalhador "J" “Faço bico, pego o que aparecer”. 

Trabalhadora "K" “Faço bico, hoje estou trabalhando na padaria e não tenho certeza se volto para o 

café em maio”. 

Trabalhador "L" “Trabalho por dia, nas fazendas, fazendo qualquer serviço. Hora eu tô numa 

fazenda, hora eu tô na outra. Um dia eu fico numa fazenda, outro dia, se aparecer 

serviço eu vou para outra fazenda”. 

Trabalhadora "N" “Tiro peças de linhas, em casa. A fábrica deixa as peças e eu tiro as linhas". 

Trabalhador "O" “Junto dinheiro na colheita, na época da panha e quando não tem panha eu fico na 

rua conversando, na praça, nas esquinas. Quando não tem panha, eu não faço 



 
 
 
 

 

 

                 

nada”. 

Trabalhador "P" “Trabalho como ajudante nos frigoríficos”. 

Trabalhador "Q" “Estou fazendo bico de pedreiro . Tive a carteira assinada 37 anos. Hoje não é mais 

assinada”. 

Trabalhadora "R" “Fazendo bico nas fazendas, trabalhando por dia. Tive carteira assinada 18 anos”. 

Trabalhador “S” “Faço bicos ou faço nada”. 

Trabalhador “T” “Faço o que aparecer”. 

Fonte: Primária, 2014. 

 

Observamos que os trabalhadores apanhadores de café, informais, passam pela 

vida ora fazendo bicos, ora fazendo nada, uma vez que não há emprego para todos, nem 

políticas sociais voltadas para atender ao segmento da classe trabalhadora apanhadora de 

café, que está sujeita ao trabalho sazonal. 

E ainda, diante de um quadro de desemprego, afastamento dos Sindicatos e do 

Estado, ocorre, cada vez mais, esforços excessivos para maximizar o lucro expondo os 

trabalhadores a pressão no que tange ao cumprimento de metas, ritmos de produtividade, 

manutenção dos equipamentos, novas exigências de qualificação profissional e de produção 

e controle, por meio do uso de recursos eletrônicos, informática e práticas administrativas, 

bem como o uso do tempo livre, entre outros. Estas novas exigências, presentes nos 

ambientes e relações sociais de trabalho, vulnerabilizam a saúde dos trabalhadores 

(LOURENÇO, 2008; ANTUNES, 1999). 

 
Talvez o aspecto essencial das atuais transformações no mundo do trabalho, aquilo 
que genericamente denominamos “reestruturação produtiva”, seja a destruição em 
larga escala de força de trabalho. Nunca antes o desenvolvimento das forças 
produtivas sob a regência do capital articulou, de forma tão intensa, o 
desenvolvimento das forças produtivas com a geração de um excedente tão 
expressivo de força de trabalho. A tal ponto chegamos nesse processo que, tanto 
nos países capitalistas centrais, quanto na periferia, tanto em economias mais 
modernas e industrializadas (França, Inglaterra, Alemanha e EUA) quanto nas mais 
atrasadas (América Latina, Espanha, países africanos, etc.), a “reestruturação 
produtiva”, a “modernização”, têm se convertido em sinônimo de desemprego. 
Talvez estejamos no limiar de um período histórico no qual o caráter destrutivo do 
capital se manifeste, como nunca antes, na articulação estrutural entre 
desenvolvimento das forças produtivas e destruição da força de trabalho através da 
manutenção de taxas elevadas de desemprego. (LESSA, 1997, p. 154). 

 

Em relação ao maquinário de produção ou a “modernização da agricultura”, os 

apanhadores não se queixaram com o trabalho da colhedora de café ou outros 

equipamentos inseridos, aliás, alegaram que muitas fazendas no município preferem o 

trabalho manual em detrimento do trabalho mecanizado, tendo em vista a delicadeza do 

café. 



 
 
 
 

 

 

                 

Quando questionamos sobre os equipamentos de proteção individual, como luvas, 

roupas e calçados apropriadas, todos os trabalhadores responderam que não utilizam, 

apenas, uma trabalhadora relatou que utiliza o filtro solar para evitar queimaduras do sol no 

rosto. 

Quando lembro eu uso fia, mais eu uso só o protetor solar pra evitar queimar o rosto. 
Eu também só passo no rosto porque o resto do corpo não precisa, a gente transpira 
muito e se passar no corpo fica grudento, já basta a gordura do café nas mãos.  
(TRABALHADORA N, 2014). 

 

Para finalizar, concordamos com Antunes (2002) quando relata que um grande 

número de trabalhadores são descartados com a reestruturação produtiva ou com a 

modernização da agricultura. No caso da colheita de café, semestralmente, há um grande 

número de descarte da mão de obra, devido a demanda sazonal da produção do café que 

tem a maior parte dos tratos da cultura, sendo, feita de forma mecanizada ou com insumos 

químicos. 
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