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Resumen
A partir de uma investigação empírica sobre a ocupação e o trabalho assalariado de homens e mulheres
na atividade de colheita de café em São Francisco de Paula, um pequeno município do estado de Minas
Gerais, no Brasil, é realizada uma discussão sobre as distintas formas de subordinação do trabalho de
agricultores familiares e de assalariados rurais que se assalariam temporária e sazonalmente, entre os
meses de maio e setembro. Tendo em vista que a principal fonte de renda das pessoas que vivem nas
comunidades rurais pertencentes ao município são os empregos rurais na cafeicultura e na produção de
leite, foram analisados os fatores determinantes das condições de trabalho e das ocupações de
assalariados/as em quatro comunidades do município mencionado. Foram caracterizados os fatores que
influenciam as condições do trabalho dos/das que vivem do assalariamento nas comunidades
escolhidas, ressaltando-se a heterogeneidade de trabalhadores e dos contratadores, considerando-se os
pequenos e os grandes produtores de café. Foram realizadas entrevistas com proprietários
(fazendeiros), pequenos produtores familiares e trabalhadores/as rurais envolvidos no processo da
colheita do café. Os resultados obtidos confirmam a hipótese da existência de precarização do trabalho
e da importância da adoção de políticas públicas que visem garantir aos trabalhadores rurais melhores
condições de trabalho, de remuneração e de vida.
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Introdução
O presente artigo apresenta um relato de uma pesquisa realizada no ano de 2018 em um
pequeno município cafeicultor do estado de Minas Gerais, no Brasil, denominado São Francisco de
Paula. São descritas e analisadas as condições de trabalho de apanhadores e apanhadoras de café em
propriedades rurais capitalistas (aqui identificadas como fazendas, dirigidas por fazendeiros) e em

propriedades de agricultores familiares (aqui identificadas como pequena produção, dirigida por
pequenos produtores) (TOBIAS, 2018).
A metodologia utilizada para a produção do artigo combinou revisão de literatura que aborda a
identificação e descrição de processos de trabalho de assalariados rurais na cafeicultura, bem como
observação participante, realizada pela primeira autora do trabalho, que é natural do município. Foram
também realizadas entrevistas com trabalhadores e trabalhadoras rurais, agricultores e agricultoras
familiares e fazendeiros locais.
O artigo está dividido em três seções, além dessa breve apresentação, das conclusões e das
referências utilizadas.

1. O lugar: São Francisco de Paula, Minas Gerais
De acordo com Santos (2009) as origens históricas do município de São Francisco de Paula são
marcadas por conflitos entre a população indígena originaria do território, escravos que se refugiaram
formando Quilombos e homens brancos em busca de ouro desde a segunda década do século XVIII.
De acordo com Santos (2009) e a Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE (BRASIL, 2021), a partir da instalação de uma Igreja em 1766 no lugar onde hoje é a sede do
município, o lugar tornou-se Arraial e, em 1867, Freguesia de São Francisco de Paula. Em 1962 foi
criado o atual município1.
O município está localizado na porção Centro Oeste do estado de Minas Gerais, na região do
Campo das Vertentes, atravessado pelo meridiano 45. Segundo Censo Demográfico de 2010, São
Francisco de Paula tinha uma população de 6.483 habitantes, 50,6% dos quais homens, e a população
estimada em 2021 é de 6.512 pessoas. Quanto à distribuição territorial, 71,7% residem na zona urbana
e 28,3% na zona rural (BRASIL, 2021).
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Arraiais: denominação dada a povoados ou aldeias, unidades administrativas e jurídicas criadas pelo poder central
brasileiro ao longo do século XIX que “[...] não dispunham de independência administrativa e nem de um retrato
econômico favorável, uma vez que estavam subjugados ao poder administrativo das vilas ou das cidades de que eram
distritos e por isso não usufruíam de recursos financeiros próprios para o investimento local [...] ressaltando-se que dentro
de suas imediações poderiam haver ainda as fazendas, outro tipo de organização” (PAULA, ALMEIDA, 2016, p. 159).
Freguesias: unidades territoriais criadas pelo governo central português e que foi o modelo de ordenamento trasladado
para o Brasil desde o período colonial, sendo definidas como “[...] conjunto de famílias (ou fogos, como eram
denominadas na documentação da época) subordinadas à jurisdição eclesiástica de um vigário. Com efeito, a área de
abrangência de uma freguesia não era percebida como um espaço demarcado com base em elementos da paisagem;
tratava-se, antes de tudo, do território constituído por um conjunto de fogos, cujos moradores estavam subordinados
eclesiasticamente a um mesmo pároco” (CARRARA, MACHADO, 2020, p. 9).

Essa população rural, segundo dados coletados junto à Secretaria Municipal de Agricultura,
está distribuída por dezessete comunidades rurais, que tem no café e na produção do leite as suas
principais atividades econômicas (TOBIAS, 2018). Segundo Santos (2009), a cultura do café foi
introduzida no município na segunda metade do século XIX, tendo se tornado expressiva a partir de
1907.
Em 2019, segundo dados do IBGE, a população ocupada era de 13,2% do total de habitantes, e
31,8% daquele contingente tinha rendimento nominal mensal de até meio salário mínimo (R$550,00
reais aos preços de outubro de 2021).
Tobias (2014) identificou que entre 1980 e 2010 o município passou por mudanças
socioeconômicas e produtivas que explicam essa configuração. Segundo ele, a promoção da
mecanização na agropecuária local, mais os impactos gerados por programas como o Programa
Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – Pronaf e o Minha Casa Minha Vida geraram
êxodo rural-urbano e urbano-urbano, para outros municípios vizinhos.
A participação dos setores de atividade econômica municipais revela, segundo dados de 2018,
que as atividades de serviços, excluídos os governamentais, contribuíram com 43% do valor
adicionado local. Somado às atividades governamentais, a participação do setor terciário local chegava
a três quartos do total. As atividades agropecuárias, por sua vez, participavam com 20% desse mesmo
valor. De acordo com os dados disponíveis (para o ano de 2015) mais de 92% das receitas municipais
eram oriundas de fontes externas, especialmente transferências governamentais (IBGE, 2021).
Assim, pode-se inferir que o quadro de grande importância do setor terciário na geração de
empregos e nos investimentos, associadas às transformações na demanda por trabalho rural, explicam
o tipo de dinamismo que caracteriza o município. Tendo por base essa rápida configuração, será feita
então a discussão sobre o trabalho e a situação de trabalhadores e trabalhadoras na cafeicultura local.

2. O produto: aspectos da produção cafeeira
Por ser o cafeeiro uma planta perene de clima tropical, as atividades da produção do café
exigem trabalho intensivo em todas as fases de produção, durante o ano todo, a saber: o plantio, os
tratos culturais (pulverização, adubações etc.) e os manejos das lavouras (capinas, podas, desbrotas,
arruações, esparramações, colheita etc.) (CUNHA et al., 2008).
O plantio consiste em colocar manualmente a muda em uma cova no chão, aprumada ao nível
do solo e, logo após, pressionar terra nas laterais dela. O plantio é feito apenas uma única vez, até a

substituição da planta decorrente da queda da produção por doença ou longevidade, ou pela morte
dela. A partir do plantio, a manutenção da lavoura é feita por meio de retirada de brotos e podas da
planta, também manualmente. As podas e as desbrotas são operações destinadas a corrigir a
“arquitetura” das plantas, conforme um padrão para seu manejo econômico, bem como para eliminar
partes das plantas afetadas por fenômenos físicos (CUNHA et al., 2008).
As pulverizações e adubações são tratos culturais empregados nas lavouras com o intuito de
acabar com pragas e doenças e suprir nutrientes necessários ao crescimento da planta e ao
desenvolvimento dos frutos, respectivamente. A capina consiste em arrancar com enxada,
manualmente, o mato que se desenvolve debaixo do pé de café e entre as ruas formadas pelas plantas
(CUNHA et al., 2008).
A arruação, ou coroação, corresponde ao processo de limpeza da terra solta, retirada de plantas
daninhas e de detritos embaixo ou próximos das plantas, e a sua deposição em leiras ou montes, nas
“entrelinhas” formadas entre as fileiras de pés de café (MALTA; CHAGAS; CHALFOUN, 2008). É
feita manualmente com enxadas, rodos e rastelos e serve para evitar que o café que cai no chão durante
a colheita se misture com a terra.
Esparramação é um processo inverso ao da arruação, e consiste na eliminação das leiras
formadas, que são esparramadas no terreno. É uma operação realizada com o uso de enxadas,
manualmente, ou por meio de esparramadores de ciscos, tracionados por trator (MALTA, CHAGAS,
CHALFOUN, 2008).
A colheita consiste na retirada dos grãos do pé de café. Ela é realizada manual ou
mecanicamente. De acordo com a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de
Minas Gerais - Emater MG (2016), essa é a operação mais onerosa na composição do custo de
produção da atividade. As operações da colheita se subdividem em: derriça, varrição e abanação. Pelos
custos envolvidos na atividade, os produtores vêm adotando constantemente e, reorganizando, quando
necessário, as lavouras para o uso das colhedeiras mecânicas. Um estudo comparativo de custos para a
colheita de café realizado em 25 propriedades no Sul de Minas, revelou que “[...] o sistema
mecanizado foi o que apresentou menor custo de produção, representando uma redução de 23,8% em
relação ao sistema manual e de 6,9% em relação ao sistema semi-mecanizado” (PÁDUA; SILVA;
QUEIROZ, 1999).
Este é, possivelmente, um dos elementos determinantes da escolha dos produtores de café pela
substituição de trabalhadores e, pois, pela redução do contingente de trabalhadores ocupados na
atividade. Essa interpretação pode ser confrontada com o estudo de Fonseca Júnior e Nascimento

(2016, p. 153), segundo o qual “[...] o aumento crescente da produtividade tem sido acompanhado de
redução do contingente de trabalhadores assalariados na cafeicultura mineira”.
Assim, a escala das propriedades, o que determina o tamanho e a rentabilidade dos cafezais, a
topografia dos terrenos onde são plantados os cafeeiros e a disponibilidade e valor dos salários da força
de trabalho podem ser apontados como elementos que determinam a maior ou menor utilização de
braços humanos na colheita.
Não obstante, a introdução de tecnologias poupadoras de trabalho na cafeicultura, que diminui
o tempo de colheita do café, afeta diretamente a quantidade e a qualidade da ocupação de trabalhadores
e trabalhadoras, que tende a ser predominantemente temporária, bem como o salário deles e delas
(RIBEIRO, 2014; RIBEIRO, SANT’ANA, 2014; SANTANA, 2016).

3. Trabalho, trabalhadoras e trabalhadores do café em São Francisco de Paula
No município de São Francisco de Paula o período de safra ou de “panha2” do café tem um
período de duração de cinco meses, ocorrendo entres os meses de maio e setembro.
Como já mencionado, a operação da colheita é a atividade mais onerosa e que demanda maior
quantidade de força de trabalho na cafeicultura e, por isso, tanto os fazendeiros3 quanto os pequenos
produtores já utilizam de maquinária - tanto para diminuir os custos da produção e o tempo de colheita,
quanto para aumentar a qualidade do produto colhido.
O maior ou menor grau de utilização da mecanização nas lavouras varia em decorrência de
alguns aspectos como a topografia e o tamanho das lavouras, podendo o produtor optar pela colheita
manual, pela exclusivamente mecânica ou pela que combina as duas formas (semimecanizada, ou
manual/mecânica). A decisão de qual dos processos citados será adotado é que determinará a
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No município, bem como em outros territórios cafeeiros de Minas Gerais, essa é a expressão usada por trabalhadores e
trabalhadoras para designar o trabalho de colheita. O termo, que é uma corruptela do verbo apanhar (recolectar ou
recoger, em espanhol), é usado devido ao fato dos trabalhadores apanharem com as próprias mãos o fruto no pé de café,
conforme foi apurado durante o trabalho de pesquisa de campo. No presente artigo, ele será usada quando da transcrição
das respostas dadas nas entrevistas realizadas.
3 A categoria “fazendeiro” foi originalmente empregada para identificar os senhores proprietários de grandes propriedades
rurais, ou latifúndios, e produziam culturas para exportação. Em linhas gerais, ao menos para o caso de Minas Gerais,
pode-se a ideia de Teixeira (2012, p. 4), para quem as fazendas no século XIX possuíam “[...] semelhantes conformações
físicas e econômicas, variando apenas o volume dos bens e negócios existentes. A observação da situação dos fazendeiros
detentores das maiores riquezas permite afirmar que o ideal da fazenda era açambarcar todas as atividades econômicas
que sua riqueza permitisse, evitando, desse modo, a recorrência ao mercado para o abastecimento de determinados
serviços. [...] A preocupação de auto-abastecimento dos fazendeiros fora uma forma de se protegerem da necessidade de
recorrer ao mercado para atender às necessidades mais básicas das fazendas, garantindo, desse modo, que os superávits
havidos nas negociações externas permanecessem na fazenda, contribuindo para o crescimento do patrimônio”

quantidade de força de trabalho necessária no processo produtivo da colheita do café. O processo
predominantemente utilizado no município estudado é o semimecanizado.
No que tange à colheita manual, a mesma pode ser feita de dois modos: o seletivo e o
concentrado. No primeiro, catam-se apenas os frutos maduros e no segundo, derriçam-se todos os
frutos de cada ramo do pé de café no chão, em peneiras ou panos (Figura 2). Aqui, predomina a
colheita concentrada. No que se refere à colheita semimecanizada, nas pequenas propriedades, faz-se o
uso de derriçadeiras portáteis (Figura 3). Já na colheita mecanizada, nas grandes propriedades, usam-se
as colheitadeiras automotrizes ou tracionadas por trator (Figura 4).
Figura 2 – Colheita de café manual.

Fonte: Elaborada pela autora (2018).
Na foto à esquerda, é possível ver que mesmo com o sol alto, a apanhadora de café utiliza mais
de uma blusa e um saco plástico amarrado na cintura para se proteger do orvalho acumulado durante a
noite nas folhas do pé de café. Já na foto à direita, pode-se ver que a apanhadora de café está limpando
o pano de café, ou seja, retirando as folhas que caíram junto com o café durante o processo de colheita;
é possível perceber que o pano de café é comprido e que há muito café dentro dele, o que a obrigou a
fazer muito esforço para arrastá-lo.

Figura 3 – Colheita de café semi-mecanizada com derriçadeira portátil.

Fonte: Elaborada pela autora (2018).
Figura 4 – Colheita de café mecanizada.

Fonte: Emater-MG (2016).
No caso dos fazendeiros, as máquinas utilizadas são as colheitadeiras mecânicas tracionadas ou
automotrizes. Neste caso, a máquina recolhe o café mais maduro e o que ela não consegue colher fica
no pé e quem recolhe-o é o apanhador de café. Esse processo é chamado de repasse. O procedimento é
popularmente conhecido, entre os trabalhadores, como “catar lambreca”.

No caso dos pequenos produtores, como o custo de adquirir e mesmo alugar uma colheitadeira
mecânica é muito alto, os mesmos utilizam derriçadeiras manuais – popularmente conhecidas na
região como “maquininhas” – cujo custo é bem menor e, além de ser utilizada na colheita, também
pode ser utilizada nos processos de podas e roçadas.
Uma observação a ser feita é que o uso dessas derriçadeiras manuais nas lavouras, pelos
pequenos produtores ou por alguns apanhadores de café ocorre no mesmo lugar e momento em que
outros trabalhadores estão apanhando o café. O fato é que elas reproduzem um ruído muito alto e,
quando se ajuntam muitas na mesma lavoura o barulho é quase insuportável. Isso, além de prejudicial
à saúde dos apanhadores de café, é um tipo de concorrência desleal de uns trabalhadores com os que
não fazem o uso das derriçadeiras – uma vez que, com o auxílio desse equipamento, o apanhador de
café consegue produzir mais balaios de café ao final do dia, o que acarreta em aumento da média
colhida e, consequente, diminuição do preço do balaio de café.
O trabalhador não consegue perceber, nesse caso, que quanto mais ele produzir melhor será
para os fazendeiros e proprietários da parcela cafeeira, que são detentores dos meios de produção, e
que pior será para ele, assalariado, pois a remuneração por produção segue uma lógica diretamente
proporcional. Quanto maior for a produção, maior será a média dos balaios de cafés produzidos e,
consequentemente, menor será o preço pago por ele.
Outros estudos demonstraram que, com a ilusão de poder ganhar mais, os trabalhadores
produzem mais, fato explícito em suas falas: “Quanto mais se trabalha, mais se ganha. Eu não paro. Só
para comer, e assim mesmo saio mastigando para aproveitar o tempo” (MELLO, 1975, p. 112).
No mesmo sentido, Ribeiro e Sant’ana (2014) transcrevem o seguinte relato de uma
trabalhadora que entrevistaram: “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. Eu defino a minha hora de
trabalho, se eu quero ganhar mais eu vou trabalhar mais” (RIBEIRO; SANT’ANA, 2014, p. 5).
Constatação semelhante foi obtida pela primeira autora do presente artigo durante a observação
do trabalho de varrição para um fazendeiro na pesquisa de campo realizada por ela. Foi percebido que
se a “turma” aumenta, cresce também a produção e, por extensão, a média colhida por balaio de café.
Nesse caso específico, avisados pela esposa do fazendeiro que se houvesse aumento da média
produzida, ocorreria redução do preço, alguns trabalhadores falaram com os demais que ou deveriam
trabalhar mais devagar ou parar mais cedo, o que os tornaria menos cansados e a não permitiria que a
média produzida subisse. Mas, quando poucos pensam assim, pouco se pode fazer.

O jeito, então, é trabalhar da mesma forma que a maioria – que se encontram muitas vezes em
situações precárias de trabalho, baixa remuneração e expostos a problemas de saúde. Conforme
ressaltam Ribeiro e Sant’ana (2014):
A fala dos trabalhadores, nos remete aos estudos de Marx [...] 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 (RIBEIRO, SANT’ANA, 2014, p. 5) .

O processo de mecanização, por sua vez, faz com que diminua a força de trabalho empregada
durante o período da colheita e também nos outros procedimentos de manejo da lavoura de café, já
citados anteriormente.
Tal fato pode ser corroborado na fala de uma das apanhadoras de café entrevistada durante o
trabalho de campo da pesquisa que gerou o presente artigo. Quando foi perguntado a ela o que
significou a introdução da mecanização nas lavouras durante o período da colheita, ela respondeu4:
Uai, eu acho que num foi tão bão não, porque aí diminuiu muito emprego. Como a gente
panhava só manual, tinha vamo supor, três, quatro meses até cinco meses de panha de café.
Como agora coloca máquina pra panha, pra barrer, diminuiu pra metade o serviço do
trabalhador rural. Porque aí uma lavoura que ce ia gastar um mês pra panhar com quinze dias
ce consegue acabar de fazer o serviço que a máquina começou. Então, diminuiu o emprego sim
(APANHADORA DE CAFÉ B, 2018).

Como já mencionado anteriormente, o processo de colheita, além da derriça, inclui também a
varrição e a abanação. As Figuras 5, 6 e 7, apresentadas em seguida, ilustram os apanhadores de café
varrendo e abanando o café que cai no chão durante o processo de derriça.
Neste processo, primeiro o trabalhador empurra com o auxílio de um rodo o café de cima para
baixo do pé de café. Em seguida, do lado de baixo da rua de café ele puxa o café que foi empurrado,
revira as folhas de frente para trás (“bate”) para que o café se desprenda do meio das folhas secas,
retira as folhas e depois amontoa o café em pequenos montes. Logo após, pega o monte de café com
uma peneira e abana, para retirar a terra e os terrões e o restante das folhas secas e galhos podres que
ainda restam.
4

As transcrições dos depoimentos das apanhadoras e dos apanhadores de café que concederam entrevistas durante a
pesquisa que deu origem a esse artigo foram transcritas sem edição linguística, isto é, registrando as palavras e expressões
da forma como foram faladas, sem correção para a norma culta do português. Nesse sentido, os trechos citados estão em
linguagem popular ou coloquial. A título de auxílio para o leitor, informamos que algumas expressões, recorrentes, tem os
seguintes significados: “num” (não); “bão” (bom); “panha”, “panhar” (coleta, apanhar); “ce” (você); “Uai” (interjeição
típica do linguajar de Minas Gerais, é usada para exprimir espanto, surpresa, impaciência, admiração ou contentamento. É
uma das mais representativas manifestações simbólicas da linguagem popular no estado); “trabaia” (trabalha); “tô” (estou).

Figura 5 – Varrição de café manual.

Fonte: Elaborada pela autora (2018).
Figura 6 – Varrição de café manual

Fonte: Elaborada pela autora (2018).

Figura 7 – Abanação de café manual

Fonte: Elaborada pela autora (2018).
Conforme pode se perceber nas imagens acima, o trabalho e os processos da colheita são
estafantes e prejudiciais à saúde física dos trabalhadores, devido à inúmeras questões como exposição
ao sol, excesso de peso, más posições na realização do trabalho.
O tempo de duração da colheita difere conforme os ciclos de alta e baixa produção do café: ela
é menor nos anos nos quais há pouco café para ser colhido, e maior nos anos em que há maior
quantidade de café. Isso decorre do fato de o café ser uma planta bienal, ou seja, em um ano o cafeeiro
produz muito e, no outro, produz pouco (FONSECA JÚNIOR e NASCIMENTO, 2016). Essa
alternância é conhecida entre os apanhadores de café como “ano da vaca gorda” e “ano de vaca
magra”, respectivamente.
Além da diminuição da demanda de força de trabalho no período das safras de café, a força de
trabalho dos apanhadores de café, tanto para os fazendeiros quanto para os pequenos produtores do
município, é remunerada por produção. Ou seja, cada apanhador de café ganha pela quantidade de
“balaios” de café que consegue apanhar durante o dia.
Como parte da experiência vivida na comunidade em períodos de safra do café e, pela
observação participativa, esse processo funciona da seguinte forma: o fazendeiro ou o pequeno
produtor, ao final de uma semana ou de uma quinzena calcula a média dos “balaios” de café, ou seja,

em média quantos “balaios” de café cada apanhador de café conseguiu apanhar. O cálculo é feito pela
média aritmética simples: pega-se a quantidade total de balaios de café colhido e divide pelo número
de apanhadores de café. Baseado no resultado é que eles vão decidir quanto vale cada “balaio” de café.
O que não é uma forma justa de se calcular a remuneração do apanhador de café, pois, dentre
eles existem aqueles que conseguem “panhar” muito café e os que “panham” pouco café. Assim, os
que “panham” pouco se quiserem ganhar um pouquinho de dinheiro que seja, tem que trabalhar mais
(correndo) o dia todo. Esse processo de remuneração intensifica o ritmo de trabalho dos apanhadores
de café.
O que se pôde perceber durante as entrevistas é que, quanto à remuneração, a maioria dos
apanhadores de café acham que deveriam ganhar R$60,00 (sessenta reais, aos preços de novembro de
2018) por dia ou um valor igual a um e meio salários mínimos5 por mês, tanto se forem remunerados
por dias trabalhados quanto se receberem por produção.
Na data da coleta de tais informações, apurou-se que os fazendeiros pagavam R$50,00 por dia
trabalhado ou R$17,00 por balaio de café, quando usam o sistema de pagamento por produção. Os
pequenos produtores remuneram o dia trabalhado a R$60,00 e pagam, geralmente, R$15,00 ou mais
pelo balaio de café.
Considerando que trabalham em média 26 dias – pois trabalham também aos sábados – para
pequenos produtores, eles podem receber um total de R$1.560,00, aos preços pagos pela diária em
novembro de 2018 (9% a mais do que o que é pago por fazendeiros). Ou seja, mais do que o que
esperam receber em termos do número de salários mínimos. Por sua vez, se for levado em
consideração que trabalham 22 dias, em média, para fazendeiros, o salário medido pelo preço do dia
era de R$1.320,00. Ou seja, menos do que esperam receber em termos de número de salários mínimos.
Tais considerações podem ser corroboradas pela fala de apanhadoras de café entrevistadas.
Quando perguntadas o que esperam receber pelo seu trabalho, elas afirmaram:
Uai, pelo tanto que a gente trabalha a mais a gente pensava que a gente tinha que ganhar o
dobro do dia de serviço normal né? Por exemplo, igual agora o normal é R$50,00, por tanto
que a gente trabaia a mais, num faz hora de almoço nem nada, a gente tinha que ganhar
R$100,00, mas nunca que ganha. A gente ganha, se a gente for analisar é o dobro do dia do
salário mínimo né? Por exemplo, se o salário mínimo sai R$30,00 por dia ou R$35,00, a gente
ganha na base de R$70,00. É assim. Porque tameim pelo preço do café, a gente reconhece que
não dá pra pagar, principalmente, os pequeno produtor, num dá pra pagar né?
(APANHADORA DE CAFÉ I, 2018).
Uai, eu acho que tinha que ganhar mais de um salário mínimo, porque trabalha mais. O serviço
é assim, mais, a gente trabaia correno né? Porque é por produção, então, eu esperava e acho
que tem que ganhar mais de que um salário mínimo (APANHADORA DE CAFÉ B, 2018).
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Isto é, R$1.431,00 aos preços de novembro de 2018, ou R$1.725,00 aos preços de outubro de 2021.

Entretanto, alguns reconhecem que condições como o preço do café no mercado, por exemplo,
e o fato de alguns patrões serem pequenos produtores, não é possível que eles recebam mais do que
isso. Já em relação aos fazendeiros, a opinião é distinta:
Uai, por dia assim eu acho que tinha que ganhar R$60,00 todo dia né? Igual assim oh: igual no
Gutinho esses últimos ano que é por dia eu ganhava R$45,00 e esse ano eu ganhava R$50,00
né. Mas por balaio, por produção num sai R$50,00 (APANHADORA DE CAFÉ H, 2018).

Quando questionados se reivindicam melhorias em sua remuneração, afirmaram que sim. A
exceção foi uma apanhadora de café entrevistada, quem afirmou que: “[...] os outros reclama, eu num
reclamo muito não, porque num dianta tameim [sic]” (APANHADORA DE CAFÉ H, 2018). De toda
forma, todos os entrevistados disseram que na maioria das vezes as reclamações não são atendidas,
principalmente, se for feita para fazendeiros.
Da parte dos fazendeiros, no que tange às reivindicações feitas pelos apanhadores de café, um
dos que respondeu à pergunta feita afirmou o seguinte: “Quando eu contrato elas eu já aviso que o
preço é aquele” (FAZENDEIRO 1, 2018).
Outro fazendeiro entrevistado respondeu o seguinte:
Sim, esse ano especificamente não ocorreu porque tipo assim, foi um ano em que eles
precisavam. Né, então, não teve queixa do preço do balaio. Agora os outros anos não, eles
sempre reclamam...Não necessariamente, eu já cheguei a mandar a turma inteira embora: Não, pode ir, eu não quero. Uma semana depois eles voltaram (risos)... (FAZENDEIRO 3,
2018).

O que o fazendeiro citado evidencia que os trabalhadores são obrigados a trabalhar a qualquer
preço e sob qualquer condição de trabalho. Ainda segundo esse mesmo fazendeiro, ele não atende as
reivindicações porque também tem que ser remunerado pelo café: “Porque assim, existe o problema
que eu também tenho que ser remunerado, esse que é o problema. Eles esquecem que a gente passa o
ano inteiro sofrendo com o café” (FAZENDEIRO 3, 2018).
Já no caso dos pequenos produtores, os entrevistados disseram que quando as reclamações
ocorrem, eles refazem as contas e veem o que pode ser melhorado no preço. Por essa razão é que
acham que os apanhadores dizem preferir trabalhar para eles do que para os fazendeiros.
O pequeno produtor paga melhor. Porque o pequeno produtor vê a dificuldade que é o serviço,
a panha de café, porque ele tá lá junto uai. E o fazendeiro não olha isso. Nunca que ninguém
nunca reclamou comigo. Porque é o que eu tô [sic] te falando né? Eu já olho a dificuldade da
pessoa. As vezes ce vê a pessoa trabalhando aí, ce vê que a pessoa merece ganhar mais, porque
é sofrido (PEQUENO PRODUTOR 2, 2018).

Em se tratando das vantagens e desvantagens de se trabalhar para fazendeiros ou para pequenos
produtores, os entrevistados citaram que a venda da força de trabalho para os fazendeiros tem como
vantagem a obtenção dos direitos trabalhistas, pois eles têm suas carteiras assinadas durante o período
da produção e no final da safra recebem o acerto de contas. Além disso, o fazendeiro tem serviço para
oferecer depois que acaba a colheita.
Porém, pela remuneração e pelas condições de trabalho, o fazendeiro explora mais, sendo essa
uma desvantagem. No caso dos pequenos produtores, trabalhar para eles é melhor porque são melhor
remunerados, mas só obtém trabalho durante o período da colheita. Os depoimentos colhidos no
trabalho de campo a respeito desse tema são ilustrativos:
Uai, eu acho que tem muita diferença porquê o pequeno produtor, a gente trabalha, no jeito de
trabalhar eu acho que num tem né, porque a gente trabalha a mesma coisa. Mas eu acho que o
fazendeiro explora mais. Trabalhar pro pequeno produtor hoje, caba sendo melhor. Num sei, eu
acho assim, num sei se é porque o pequeno produtor as vezes já passou por isso né? Já teve
que, já tem, já passou por isso e é porque é produtor e as vezes até trabalha junto com a gente,
né? E o rico (fazendeiro), acho que já num tem essa visão (APANHADORA DE CAFÉ E,
2018).
Trabaia pro pequeno produtor tem hora que sai mió. É por causa, pro fazendeiro assim ó, cê
tem a segurança da sua carteira assinada e lá pro pequeno produtor cê vai com a
responsabilidade do seu dia né? A diferença é essa (APANHADORA DE CAFÉ G, 2018).
Uai, pra mim trabaia memo Fernanda, eu acho mió trabaia pro fazendeiro sabe porque? Porque
o cê trabaia pro pequeno produtor cê ganha bem, mas o cê num tem mais remuneração, por
exemplo, carteira assinada essas coisas né? E aí depois, igual eu assim que preciso trabaia nas
aguas, depois o pequeno produtor num tem serviço (APANHADORA DE CAFÉ H, 2018).
Uai eu acho que assim Fernanda, todos dois tem as vantagens e as desvantagens. Por exemplo,
pro fazendeiro é bom que cê ta de carteira assinada, tem os benefícios né? Aí nesse aspecto é
mió (APANHADOR DE CAFÉ J, 2018).
Uai, eu acho que pro pequeno produtor tem sido melhor, porque eles acho que tem mais
consciência ca gente né? Pensa que a gente merece ganhar mais porque o serviço é muito
pesado. E o fazendeiro parece que nem sempre eles ta veno isso. É horário, num importa se a
gente ta trabalhano, esforçando muito pra ganhar um pouquinho, eles não importa. Eles num
tem muita dó da gente né? Num pensa que a gente merece ganhar mais um pouquinho do que o
salario. Eles acha que ganhano um salário tá bão (APANHADORA DE CAFÉ, B).

O que se pode perceber é que em geral, em sua maioria, os trabalhadores rurais preferem
trabalhar para os pequenos produtores, tanto no que se refere às condições de trabalho quanto no que
se refere à remuneração. Entretanto, dado que são os fazendeiros que tem condições de ofertar trabalho
após o período da safra, por terem maiores quantidades de lavouras e capital, mesmo preferindo
trabalhar para os pequenos produtores, alguns o fazem para os fazendeiros, ainda que com a forte e
constante exploração.
Alienados pela falta de trabalho permanente e com carteira assinada, os assalariados rurais da
cafeicultura em São Francisco de Paula vivem na ilusão de que quanto mais trabalharem mais dinheiro

conseguirão ganhar. Pensam e agem assim porque o dinheiro ganho durante a colheita do café é o que
permitirá a esses trabalhadores sobreviverem e suprirem suas necessidades até a próxima colheita,
visto que não possuem outras alternativas de trabalho após o término da safra.
Quando perguntados se acham que a profissão de apanhador de café continuará a ser executada
da mesma forma, a maioria dos trabalhadores disseram acreditar que ela não acabará, mas vai diminuir
ainda mais. Em primeiro lugar, por causa da mecanização; em segundo, por causa da falta de interesse
dos jovens de permanecerem nas zonais rurais e saírem em busca de melhores condições de vida; em
terceiro, porque mesmo com a constante evolução das tecnologias e da mecanização, existem lugares
nos quais as máquinas não conseguem chegar por causa da declividade.
Quanto à jornada de trabalho dos apanhadores de café, esta se inicia ainda de madrugada. A
rotina de um apanhador de café é descrita em seguida, na forma de um relato pessoal da autora do
artigo, das memórias de quando era ainda criança, e ajudava a mãe na lavoura de café, durante o
período da safra.
Quando criança ela, os seus primos e outras crianças da comunidade, depois das aulas e durante
as férias do mês de julho, desciam do ônibus escolar no meio do caminho, próximo às lavouras de café
e ajudavam as mães a “panhar” café. Como eram menores de idade, e uma vez que não era permitido
às crianças trabalhar nas lavouras, os pais tinham que ficar atentos, pois se houvesse fiscalização e os
“pegasse”, o fazendeiro seria multado. Então, quando se ouvia falar que o fiscal estava chegando,
tínhamos que sair correndo e nos esconder.
Para nós, crianças, o trabalho era até “divertido”. Era gostoso ajudar na “panha”, na “varreção”,
na “sopração” do café. Naquele momento, não possuíam noção do quão duro, sacrificante e não
valorizado (remunerado de acordo com o que vale) era o trabalho dos pais. Com o passar do tempo e
adquirindo certo nível de consciência, o sentimento que passou a consumir a autora foi o de indignação
e inconformismo. Indignação pelas condições de trabalho às quais seus pais e outros apanhadores e
outras apanhadoras de café eram submetidos.
A rotina do apanhador de café pode ser descrita da seguinte forma: Durante todo o período da
safra – “panha” de café – as mulheres têm de levantar de madrugada para poderem preparar o almoço,
seu e de seu marido, que levarão pra roça, enquanto os homens levantam também de madrugada para
poder tratar da “criação” – porcos, galinhas, vacas, cachorros, dentre outros animais. Depois de tudo
pronto, é hora de pegar a “capanga” e a garrafa d’água e ir para o ponto esperar o caminhão. No caso
da autora do presente artigo, ela lembra-se, como se fosse hoje, de entrar no caminhão abarrotado de

gente, os bancos frios e molhados pelo sereno da noite. Era muito apertado, alguns tinham de ir em pé
dentro do veículo.
Chegando na lavoura, antes de tudo, os apanhadores de café têm de medir o café colhido por
eles no dia anterior. Funciona da seguinte forma: o caminhão passa nos “carreadores” e cada
apanhador, ajudado pelos amigos (também apanhadores de café, pois costumam pegar ruas perto uns
dos outros, formando assim, pequenas turminhas) levantam o saco de café para os medidores pegarem
de dentro do caminhão.
Era costume também, comer um pouquinho da comida antes de começar a trabalhar – e ela se
lembra de como comiam e em seguida iniciavam a labuta. Era difícil “enfrentar” o pé de café
“encharcado” de “aruvaio”6, que deixava toda a gente com as roupas molhadas, até a hora do almoço
ou até à tarde.
Chegada a hora do almoço, alguém acendia o fogo no meio do café para poder esquentar as
marmitas, e aí ocorre uma parada da turma para o almoço. Particularmente, essa era a hora que a autora
afirma que mais gostava - e ainda gosta, já que reviveu a experiência em 2018. Segundo as lembranças
da autora, não havia intervalo regular de almoço, pois a maioria dos apanhadores e apanhadoras
pensavam que se não trabalhassem o máximo possível de horas, não teriam “feito nada” ao final do
dia. Acabado o dia de serviço, ir para casa significa continuar a trabalhar: as mulheres cuidando dos
afazeres da casa e os homens tratando novamente da “criação”. No outro dia, começa a rotina de novo.
Uma apanhadora de café relatou também como se dá sua jornada de trabalho durante o período
da safra de café:
Então, eu pelo menos levanto quatro horas da manhã, faço minha marmita, e vou trabalhar.
Geralmente a gente tem condução, mas nem sempre, tem época que tem que ir a pé. Depois, eu
trabaio lá das sete as duas ou talvez as quatro, e volto pra casa e faço meu serviço de novo:
lavo roupa, arrumo minha casa, faço a janta, merenda pro outro dia e assim vai por diante. E no
outro dia começa tudo de novo, a mesma coisa. Então, e aí é muito cansativo. Por isso que eu
já falei pra tras que eu acho que a gente tinha que ganhar mais um pouquinho, o trabalhador
tinha que ganhar mais, porque a gente trabaia muita hora ao dia ne? Das quatro da manha as
sete da noite, oito. Chegando la, a gente tem que trabaia. Se tiver chovendo, tem que panhar
debaixo de chuva. Pode ter aruvaio que a gente ta desbrotando café, o pé de café ta moiadinho,
a gente moia tudo o dia inteiro, almoça, as vezes não tem como esquentar a comida, a gente
tem que almoçar frio, é sofrido (APANHADORA DE CAFÉ B, 2018).

A seguir, na Figura 8, são mostradas algumas imagens dos apanhadores de café na hora do
almoço, feitas durante a pesquisa de campo na lavoura de um pequeno produtor:
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Termo popularmente conhecido e falado pelos trabalhadores. O nome correto é orvalho, é o sereno que cai durante a noite
e se acumula nas folhas do pé de café.

Figura 8 – Apanhadores de café almoçando.

Fonte: Elaborada pela autora (2018).
Nas fazendas, os fazendeiros geralmente colocam uma mesa de madeira com uma tenda e um
lugar de esquentar as marmitas, e um banheiro sanitário que é somente colocado em cima da terra.
Porém, é tudo colocado no início da lavoura, dificultando o acesso dos apanhadores de café aos
mesmos. Acaba sendo tudo meio que de fachada. A seguir, as fotos produzidas durante a pesquisa de
campo.
Figura 9 – Mesa de madeira com tenda e banheiro nas lavouras dos fazendeiros.

Fonte: Elaborada pela autora (2018).

A experiência relatada e ilustrada sobre a forma como os apanhadores de café ainda trabalham
hoje, ou seja, recebendo por produção, é corroborada por Crocco et alii (2017), quem argumentam que:
[...] estas formas de pagamento e trabalho trazem aos trabalhadores grandes prejuízos à sua
saúde, como desgaste físico e mental, que podem levar à depressão, dores no corpo,
especialmente na coluna vertebral, fadigas, câncer de pele, náuseas, taquicardias, vertigens,
entre muitos outros prejuízos (CROCCO et al., 2017, p. 94).

No que tange à segurança e proteção dos trabalhadores rurais, a Portaria do Ministério do
Trabalho e Emprego (MTE) nº. 86, de 3 de março de 2005, estabeleceu a Norma Regulamentadora
(NR) 31, a qual tem por objetivo “[...] estabelecer os preceitos a serem observados na organização e no
ambiente de trabalho, de forma a tornar compatível o planejamento e o desenvolvimento das atividades
da agricultura, pecuária, silvicultura, exploração florestal e aquicultura com a segurança e saúde e
meio ambiente do trabalho”.

Se por um lado essa norma visa amparar o trabalhador garantindo-lhe seguridade, por outro a
obrigatoriedade de distribuição dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI) aumenta os custos para
os fazendeiros, constituindo mais um fator que favorece a opção pela mecanização.
A rotina de trabalho do apanhador de café é estafante. O fato de se expor às intempéries do
tempo durante todo o período da safra vai, com o passar do tempo, desgastando a cada dia seu estado
de saúde, fazendo com que diminua o nível da sua qualidade de vida e, que ao final lhe reste apenas o
cansaço acumulado durante ela.

Conclusão

Durante a presente pesquisa, que procurou discutir a questão do trabalho assalariado rural de
trabalhadores e trabalhadoras na cafeicultura em São Francisco de Paula, foi constatada uma
contradição: os fazendeiros alegam não haver força de trabalho disponível para as etapas produtivas da
produção de café, ao passo que os trabalhadores alegam não haver trabalho disponível como antes por
causa da introdução da mecanização em quase todas as etapas de produção do café, principalmente na
colheita, alegando que, daqui a algum tempo, realmente não haverá nenhum trabalho braçal.
Como o trabalho na cafeicultura é temporário e confere ao trabalhador, na maioria das vezes,
apenas cinco meses de carteira assinada, isto constitui um fator agravante no que se refere à sua
aposentadoria, visto que, atualmente, para obter o benefício por idade é exigido que o trabalhador
tenha no mínimo quinze anos de contribuição previdenciária. Uma das grandes preocupações atuais
desses trabalhadores e trabalhadores é se terão condições de se aposentarem.
Como parte do trabalho da pesquisa que gerou o presente artigo, a primeira autora trabalhou
entre maio e setembro de 2018 como apanhadora de café para dois pequenos produtores e para um
fazendeiro na comunidade da Lagoinha. Após alguns anos da experiência vivida quando ainda era
criança que ia para o café ajudar a mãe, e passados quase quatro décadas e meia dos estudos realizados
pela professora D’Incao e Mello (1975), é possível dizer que os trabalhadores rurais chamados naquela
época de “bóias-frias” (“panhadores” de café, em São Francisco de Paula) ainda pensam da mesma
forma – ainda que alguns tenham adquirido a consciência de que se trabalhassem menos será melhor
para eles mesmos.
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