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RESUMO 

 

O artigo tem como objetivo analisar a mobilidade dos trabalhadores para as lavouras de café no 

município de Poções-BA. Nos meses entre maio a setembro, um grande contingente de pessoas se 

deslocam do município para a zona rural de Poções - BA a fim de realizarem a colheita de café. A 

mobilidade sempre foi uma característica marcante nas sociedades, nos períodos históricos e em 

todos os modos de produção, porém, nunca assumiu tanta importância como no modo de produção 

capitalista. Com a valorização do capital, tem surgido novas formas de trabalho, que favorecem a 

sua produção e reprodução de forma ampliada. Assim, o capitalismo tem promovido a dominação 

burguesa e a intensificação da desigualdade, contribuindo intrinsecamente para o desemprego e uma 

crescente precarização do trabalho no qual as relações de trabalho estão baseadas em relações 

capitalistas, marcadas pelo trabalho sazonal temporário e precarizado. A exploração do trabalho, 

muitas vezes se dá, de maneira oculta, o que permite ao trabalhador se tornar um sujeito alienado, 

incapaz de perceber a sua condição no processo de ampliação do capital, bem como as condições 

instáveis e precárias de trabalho no qual estão inseridos. A mobilidade, principalmente da força de 

trabalho, representa uma condição fundamental na reprodução do modo capitalista e causa 

constantes deslocamentos que, cada vez mais, vem se apresentando de forma intensificada, com 

diferentes fluxos que variam no tempo e no espaço. A população locomove-se em busca de 

melhores condições de trabalho, e isso ocorre, sobretudo por questões econômicas e sociais. Para a 

realização desse trabalho fez-se uma revisão bibliográfica em consonância com o tema da pesquisa, 

levantamentos de dados sobre o histórico da cafeicultura e das mudanças que vem ocorrendo no 

campo brasileiro decorrentes do processo de reestruturação. Além disso, houve a realização de 

trabalho de campo, no qual foram realizadas entrevistas com os trabalhadores e com os agentes 

envolvidos no processo da colheita do café. Após a realização da pesquisa, pode-se constatar que a 

mobilidade é uma importante ferramenta para a reprodução capitalista e que atrelado a fatores como 

o da alienação, tem-se uma intensa desvalorização da mão de obra, que contribui significativamente 

com a precarização do trabalho. 
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 PRECARIZAÇÃO E MOBILIDADE DO TRABALHO NAS FAZENDAS DE CAFÉ EM 

POÇÕES-BA 

 

O município de Poções foi fundado em 1732 porém, a sua emancipação política foi realizada 

em 26 de junho de 1880. Poções está situado a Sudoeste de Salvador e em 2010 contava com uma 

população de 44. 701 habitantes, cerca de 34.659 moradores residiam na zona urbana do  município 

e 10.042 residem na zona rural (IBGE, 2010). Está localizado a aproximadamente 444,4 km da 

capital do estado, mas precisamente na mesorregião do Centro Sul Baiano e na microrregião de 

Vitória da Conquista (figura 5). 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atualmente o município de Poções conta com dois povoados (Bandeira Nova e Morrinhos). 

Segundo dados do IBGE, em 2010, 72,9% das pessoas com 5 anos ou mais eram alfabetizadas. No 

que diz respeito ao rendimento cerca de 81,94% dos domicílios particulares permanentes estavam 

na classe de até um salário mínimo. Os municípios de Bom Jesus da Serra e Nova Canaã são 

influenciados diretamente pela cidade de Poções, segundo os dados da Região de Influência das 

cidades (REGIC, 2007). A produção de café e bovinos do município são destinados para Vitoria da 

Conquista, que é o principal destino dos Poçoenses para compras, cursos, saúde e lazer.  

 De acordo com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) o índice de 

desenvolvimento humano do município (IDHM) em 2010, era de 0,604 situado na faixa de 

desenvolvimento médio. 
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Fonte: IBGE 2010.                    

Organização do mapa: Jéssica de Oliveira Silva 

 

 

Figura 5- Localização do município de Poções no mapa da Bahia  

 



 A pesquisa de informações básicas municipais (MUNIC) informa que na administração 

publica direta do município no ano de 2013 tinham empregados cerca de 1453 funcionários. O 

Produto Interno Bruto (PIB) do município no ano de 2011 correspondia a 253.057 mil reais a preços 

correntes. Desses 72,4% correspondente ao setor de serviços, 11,8% correspondente a indústria, 

5,9% correspondente a impostos e 9,90% correspondente a agropecuária. (IBGE,2011), percebe-se 

entretanto que as atividades os serviços correspondem a principal atividade econômica do 

município. 

 Segundo o IBGE (2012) na produção agrícola municipal em 2012, 1450 hectares foram 

destinados a colheita, enquanto que a área colhida foi de 1.160 hectares, com uma produção de 626 

toneladas. 

Poções faz parte dos doze municípios que compõe o Planalto da Conquista
1
, esse engloba 

um parque cafeeiro com cerca de 500.000 mil hectares (MACEDO, 2009). Em um curto período do 

ano que varia de 3 a 5 meses uma pequena parte da população poçoense se mobiliza para realizar a 

colheita do café. 

A sede do município de Poções está situado em uma área de transição entre o bioma da mata 

e da caatinga, devido as condições climáticas favoráveis a produção de café. O cultivo está voltado 

para o lado leste do município, ou seja, a região da mata e nessa região existem muitas famílias que 

cultivam o café  para consumo de subsistência. Durante o ano, quando  se tem uma produção de 

qualidade, muitas dessas famílias vendem o café ainda em caroço para uma beneficiadora do 

município, porém quando a produção é pequena, as famílias somente pagam um valor para realizar 

o beneficiamento que servirá para o seu próprio consumo.  

O café chegou em Poções por volta de 1960, através do Instituto Brasileiro do Café (IBC) o 

qual atuava através de financiamentos visando a expansão da cultura. Segundo o funcionário que 

ficava responsável por fiscalizar os financiamentos realizados em Poções pelo IBC, salienta que 

naquele a partir da década de 1960 período muitos financiamentos foram realizados de forma ilegal, 

ou seja, durante a fiscalização percebia-se que o dinheiro fornecido pelo IBC para o cultivo do café, 

muitas vezes não era destinado para tal. O mesmo ainda afirmou que a família Curvelo foi a 

primeira a cultivar o café no município.  

Segundo Dutra Neto (2004) a cafeicultura da Bahia estava muito vinculada a programas de 

incentivo, assistência técnica e outras vantagens o que contribuiu para que o café do Planalto da 

Conquista se expandisse. Porém com a extinção do IBC em 1990, o café passou por uma intensa 

crise ocasionando uma baixa nos preços. Além da extinção do IBC, outros fatores como lavouras 

mal cuidadas e dívidas bancárias contribuíram para acentuar a crise.  

Na tentativa de atenuar a crise em 1992 foi criado a Associação dos Cafeicultores de Vitória 

da Conquista (ASCCON) com o objetivo de expandir a atividade cafeeira pelas áreas do sudoeste 

da Bahia (MACEDO, 2009). 

Na realização da pesquisa em campo contou-se com visitas realizadas nas duas maiores 

propriedades produtoras de café do município, e foram realizadas entrevistas e conversas informais 

com proprietários, gerentes, trabalhadores, além de questionários aplicados aos responsáveis por 

cuidar da produção de café e principalmente aos trabalhadores que realizam a colheita. 

 

 

 

 

 

                                                
1 O Planalto da Conquista abrange 12 municípios situados  no sudoeste da Bahia dentre eles: Vitória da Conquista, 

Barra do Choça, Planalto, Poções, Encruzilhada, Ribeirão do Largo, Itambé, Caatiba, Iguaí, Nova Canaã, Boa Nova e 

Ibicuí (DUTRA NETO 2001).

 



As fazendas de café em Poções 

Atualmente uma das maiores fazendas de café do município de Poções (figura 6)  está 

situado na região de Palmeira. Com uma área de 192 hectares, no qual 61 são destinados ao cultivo 

de café. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

O proprietário investe no plantio de café associado com a banana. Assim em sua fazenda 

tem-se estimadamente 130 mil pés de café, e 10 mil pés de banana, sendo que essa produção 

contribui para a retenção do vento que atinge os cafezais e proporciona o sombreamento, contribui 

na produção de matéria orgânica e ainda serve como uma renda extra. Segundo o proprietário da 

fazenda, há meses em que são colhidos mais de 70 mil quilos de banana, mas a média mensal varia 

de 30 a 40 quilos. A banana é vendida para uma fábrica de doces, situada em Poções e a  produção 

compensa os prejuízos que vem tendo com o café nos últimos 3 anos. De acordo com o proprietário, 

esse prejuízo ocorre, sobretudo devido as condições climáticas, visto que nos anos de 2012 e 2013, 

o Brasil e especificamente o nordeste foi afetado por uma irregularidade na quantidade de chuvas. 

Segundo a Organização das Ações Unidas (ONU), o Nordeste brasileiro enfrentou, em 2013, 

a pior seca dos últimos 50 anos. Apesar de saber que a seca corresponde a uma condição climática 

particular do semiárido brasileiro, entende-se que no ano de 2012 e 2013, a estiagem foi 

prolongada, o que causou prejuízos significativos na pecuária e na agricultura brasileira, sobretudo 

aquela situada entre o polígono das secas. Segundo o produtor da fazenda 1, em 2012, houve uma 

perda de 70% e em 2013, de 30% no total da produção. 

   E atualmente, um outro problema vem contribuindo para perda de uma pequena parte da 

produção: a diminuição da quantidade de trabalhadores que se disponibilizam para realizar a 

colheita do café. Grande parte do café é perdida ainda estando no pé, pois não foi colhida na época 

adequada e devido as condições climáticas não terem sido favoráveis nos últimos anos a produção 

permanece comprometida (figura 7 e 8), visto que a poda completa de um pé de café somente é feita 

após 5 anos de produção. 

 

 

 

Figura 6 - Imagem de satélite de uma das fazendas pesquisadas 

 

Disponível em: www.google.com.br/maps/, acesso em junho de 2014 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O proprietário informa que um dos fatores fundamentais na diminuição da quantidade  de 

trabalhadores que se disponibilizam para a realização da colheita é o programa social do governo 

federal denominado Bolsa Família, segundo ele: “as famílias se acomodam recebendo o beneficio e 

não querem mais saber de trabalhar, com esse aluguel o pessoal faz a feira e acabou” 

(PROPRIETÁRIO ENTREVISTADO, 2014).  

Porém, discursos dessa natureza, vindo de pessoas que tem como um de seus principais 

objetivos a exploração da força de trabalho não devem ser considerados, apesar de saber que 

programas sociais como este são um importante mecanismo de transferências de renda e de combate 

a pobreza. Entretanto, muitas famílias esquecem que o programa tem como objetivo melhorar o 

nível de pobreza, não sendo capaz de retirar da situação na qual se encontram. Assim, pode ser 

apontado como um dos motivos que tem contribuindo para a diminuição na quantidade de 

trabalhadores, pois com o beneficio muitos trabalhadores tem deixado de se sujeitar a condições 

instáveis de trabalho. 

A escassez de força de trabalho tem trazido implicações no processo de produção do café na 

região e contribuindo para o aumento da utilização de maquinário na prestação desses serviços.  

Um dos proprietários da lavoura de café alegou que ultimamente a maior dificuldade que 

vem encontrando é a falta da mão de obra, o mesmo fornece caminhão para buscar trabalhadores 

em dois municípios próximos e verificou-se uma redução do numero de trabalhadores levando ao 

atraso da colheita e na consequente qualidade do café. O mesmo pensou em fazer a realização da 

colheita de forma mecanizada, porém não encontrou uma maneira viável devido aos altos custos da 

colheitadeira, as altas taxas de juros e a falta de incentivo do governo.  

Segundo o proprietário, há três anos no período da colheita contava com cerca de 180 

trabalhadores, porém, ultimamente, o numero máximo que tem atingido é 40 e esse numero é ainda 

menor na época de realizar o rastelo
2
. 

Em outra propriedade de café, o gerente também relatou dificuldades em encontrar mão de 

obra, por isso as ultimas mudas de café foram plantadas com um espaçamento adequado para se 

realizar a mecanização da produção. 

                                                
2O rastelo  é um dos últimos processos da colheita do café e uma das etapas mais trabalhosas para os catadores. Corresponde a 
retirada do café que cai no chão. 
 

 

Figuras 7 e 8- Café com a qualidade comprometida 

 

Fonte: SILVA, Jéssica. Trabalho de campo, julho de 2014 
 

 



 Além do intuito de brevemente mecanizar a colheita, nas duas fazendas pode-se encontrar 

alguns equipamentos que substituem a mão de obra humana e que contribuem para o processo de 

beneficiamento pós colheita (figura 8 e 9). 

 

 

 

      

  Essa outra fazenda tem uma área de 300 hectares nos quais 33 são destinados para a plantação de 

café associado com grevíleas
3
, essa tem por  objetivo proteger o café do vento. 

   Há aproximadamente 160 mil pés de café destes 120 são irrigados por gotejamento. O 

gerente relatou que a irrigação foi interrompida em algumas áreas devido barragem.  Em uma das 

fazendas, até o ano passado, uma parte da produção era irrigada por gotejamento, a água utilizada 

na irrigação vinha de um açude construído pelo proprietário da fazenda, porém devido a 

reclamações de vizinhos que faziam uso posterior da água o mesmo deixou de irrigar a sua 

plantação.  

 

Os trabalhadores e a colheita do café 

Nos meses que variam de maio a setembro um grande contingente de pessoas se deslocam 

do município para a zona rural de Poções a fim de realizarem a colheita de café. Dentre essas 

pessoas encontram-se homens, mulheres, jovens, e também idosos embora, pelo fato do trabalho 

exigir um maior esforço físico, tem-se a predominância da presença masculina.  

Dos trabalhadores entrevistados, cerca de 65% são dos sexo masculino e 33% residem na 

zona rural no entorno das fazendas de café. Esses se deslocam por conta própria, através de moto ou 

mesmo a pé. Nessa porcentagem também foram inclusos 3 trabalhadores que residem e trabalham 

no local de trabalho. 67% dos entrevistados são do município de Poções e desses 30% residem no 

bairro denominado Alto do Paraíso, um dos bairros de Poções que mais sofre com a carência de 

serviços públicos. O restante, cerca de 37% dos trabalhadores residem pelos vários bairros do 

município.  

Para os que residem na zona urbana, os proprietários da fazenda disponibilizam transporte, 

mas precisamente um caminhão (figura 11). 

 

 

                                                
3 Grevíleas são espécies de planta que vem sendo utilizada no Brasil nas lavouras de café com o objetivo de proteger os cafezais 

contra a velocidade do vento.  

Figuras 8 -  Veículo agrícola  

 

Figuras 9 – Despolpador de café  

 

Fonte: SILVA, Jéssica. Trabalho de campo, julho de 2014 
 

 



              Figura 11 - Caminhão que transporta os trabalhadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

O caminhão é alto e algumas pessoas tem dificuldade em subir, sobretudo aquelas que 

possuem idade avançada. A partir das 05h30min da manhã o caminhão começa a passar nos bairros, 

principalmente nos pontos estipulados em que há trabalhadores. O transporte é feito a céu aberto, a 

viagem é dura, pois não há qualquer proteção contra as intempéries do clima e nos dias de chuva o 

trabalhador chega ao local da colheita com as vestimentas molhadas, quando o sol aparece a roupa 

seca no corpo, quando isso não ocorre, o trabalhador, para não perder o dia de trabalho se vê 

obrigado a enfrentar o trabalho debaixo de chuva . 

 

 Mobilidade e Precarização do trabalho 

Os deslocamentos populacionais estão ligados a diversos setores da economia como: a 

agricultura, à construção civil que com a ascensão dessas atividades ou de atividades relacionados a 

esses setores verifica-se um aumento no numero de trabalhadores que migram para suprir a 

necessidade de mão de obra necessária a realização desse tipo de atividade. 

A migração é um fenômeno complexo, presente em todas as classes sociais. Um dos 

principais motivos que levam as pessoas a realizar a migração são fatores relacionados as condições 

econômicas, sobretudo as que diz respeito a questões trabalhistas, assim realiza-se a mobilidade do 

trabalho.  

As relações de trabalho estão baseadas em relações capitalistas, marcados pelo trabalho 

sazonal temporário e precarizado. A população locomove-se na busca de alguma ou de melhores 

condições de trabalho, e isso se da sobretudo porque são  oprimidas por questões  econômicas e 

sociais.  

Com a reestruturação do capital vem surgindo novas formas de trabalho, como o objetivo de 

valorização do capital, bem como para a produção e reprodução de forma ampliada e dessa forma o 

capitalismo contribui para com a dominação burguesa e intensifica a desigualdade de todas as 

formas. 

O trabalho é essencial na realização da vida humana e sem ele não haveria sociedade, nem 

evolução da mesma. Porém, o modo capitalista de produção cria e recria a todo instante formas de 

precarização, apesar de que os trabalhadores do café se dizem satisfeitos e que não têm do que 

reclamar: “Aqui o trabalho é sossegado é bom trabalhar aqui, só é um pouco pesado, o que mais 

incomoda é o preço da lata”. “A questão é que pouco ou muito mais tá ganhando”. “Dá pra tirar 

uma coisinha é melhor do que ficar parado” “Não dá pra dizer aquela coisa... mas dá pra viver. As 

pessoas são legais o gerente e o dono da fazenda não perturba ninguém” “Pelo menos tá pagando 

Fonte: SILVA, Jéssica. Trabalho de campo, julho de 2014 

 

 



em dia né?! “Aqui na colheita é muito melhor pra trabalhar, divertido de mais” 

(TRABALHADORES ENTREVISTADOS, 2014). 

A exploração do trabalho muitas vezes se dá de maneira oculta, o que contribui para o 

trabalhador se tornar um sujeito alienado incapaz de perceber a sua condição no processo de 

ampliação do capital, bem como as condições instáveis e precárias de trabalho no qual estão 

inseridos.  E mesmo os poucos que percebem não encontram outra solução a não ser se sujeitar a 

essas condições, pois independente das condições que lhes são impostas a pessoa deixar de ser 

desempregado. 

Os trabalhadores encontram no café uma maneira de amenizar o desemprego no qual estão 

constantemente inseridos. “É bom porque no dia que eu quiser vim eu venho, no dia que eu não 

quiser acabou”. “No momento o único serviço que a gente está encontrando é só esse”. “O trabalho 

é bom não importa em que seja”. “Trabalhar é a melhor coisa que tem a gente precisa”. “Aqui é 

divertido, todo mundo é amigo”.“Dá um dinheiro bom, dá pra livrar o dia”.“Acho nada ruim tá tudo 

bom, os fiscal não perturba o gerente não perturba”. (TRABALHADORES ENTREVISTADOS, 

2014). 

Com base nos depoimentos percebe-se que a maioria dos trabalhadores estão satisfeitos com 

o trabalho pois os mesmos não conseguem identificar o seu trabalho como peça fundamental no 

processo de acumulação capitalista.  

Segundo Marx (2005) a alienação constitui-se em algo externo ao trabalhador ele não se 

realiza na efetivação do trabalho mas nega a si mesmo, ter um sentimento de opressão ao invés de 

satisfação. A exteriorização se dá pelo fato do trabalho não pertencer ao próprio trabalhador, mas si 

a outra pessoa nesse caso. O trabalho pertence ao homem somente como meio para satisfação de 

uma necessidade e um meio para sua existência. 

No modo de produção capitalista o trabalho é uma atividade que tem como principal 

característica ser substituído ou comercializado, por uma dada quantidade  de dinheiro. Para o 

trabalhador o sentido do seu trabalho se resume ao salário que receberá em troca e para o capitalista 

se resume pelo retorno financeiro. 

Muitos trabalhadores residentes na zona urbana são levados aos trabalhos rurais por não 

conseguir se empregar em outras atividades em áreas urbanas, sobretudo pela falta de qualificação. 

E outros possuem uma ligação direta com o campo. 

 Alguns dos poucos trabalhadores em seus depoimentos mostraram não estar totalmente 

satisfeitos com o trabalho mas se veem sem outra opção de trabalho e encontram na colheita um 

meio de sobrevivência: “O preço que é baixo e tem que pegar só o café maduro” “o único lugar que 

a gente ganha trocado é no café, não tem emprego na rua” “se não for esse cafezin como é que vai 

fazer? a Valença nossa é o café. Dou graças a Deus ainda!” “Quando eu to desempregado eu parto 

para o café, sabe como é né, tenho família não posso ficar parado” “O ruim é que acorda muito 

cedo, fazer o que sem trabalhar a gente não come. Melhor que ficar parado, as rua também é limpa 

dá pra trabalhar de sandália” (TRABALHADORES ENTREVISTADOS, 2014)  

Observou-se com a pesquisa que a maioria dos trabalhadores que colhem o café depende em 

grande parte daquela renda somente durante o período da colheita até porque a mesma se 

caracteriza por ser um trabalho temporário. Durante o restante do ano está também inserido em 

atividades informais como ajudante de pedreiro, diaristas ou fazem “bico” quando encontram. Um 

dos fatores que contribuíram para esses trabalhadores estarem inseridos em atividades informais é a 

baixa escolaridade, pois cerca de 90% dos trabalhadores entrevistados não concluíram o ensino 

fundamental.  

Os trabalhadores idosos que vão para a colheita tem essa renda como complementar ou 

mesmo enxergam a colheita como uma “passa tempo”, pois se dedicaram muito tempo a esse tipo 

de trabalho e mesmo depois de idosos não vem problemas em continuar trabalhando, apesar de 



ganharem uma renda. Poucas crianças foram encontradas realizando a colheita e uma delas relatou 

que só estava colhendo o café com o propósito de comprar uma bicicleta. Pelo fato de não haver 

cobranças quanto ao cumprimento de horário ou até mesmo por não ter não haver maiores 

responsabilidades e exigências, encontramos na colheita uma diversidade de trabalhadores que se 

encontram lá por diversos motivos. 

 Em algumas fazendas há uma única exigência para que se recolha do pé somente o café que 

esteja maduro. Isto incomoda alguns trabalhadores pelo fato de ser mais trabalhoso. O responsável 

por realizar esse serviço é o terreiro e geralmente, são funcionários permanentes da fazenda, além 

disso faz a medida da quantidade de latas que o trabalhador colhe durante o dia de trabalho, após 

isso é entregue para o trabalhador uma ficha correspondente a quantidade de latas colhidas para que 

assim, no final da semana, o mesmo possa receber o dinheiro correspondente a quantidade de latas 

coletadas  

O trabalho humano é indispensável para a reprodução capitalista, são varias etapas até uma 

mercadoria se tornar por inteiro completa, e dentre essas etapas algumas são realizados de maneira 

precária sem condições nenhuma ao trabalhador quer seja como garantias trabalhistas ou mesmo 

pelas condições de trabalho. Para isso o sistema utiliza-se do trabalho alienado para induzir o 

trabalhador a se sujeitar as condições impostas pelo sistema, que cada vez mais são criadas novas 

relações de trabalho. 

Na colheita do café (figura 12 e 13) o pagamento é realizado com base no controle da 

produtividade, sendo assim atrelado ao ganho, o que contribui para um excessivo desgaste durante a 

realização da colheita, visto que o salário é proporcional ao esforço físico desempenhado.  

 

 

 

Assim muitos trabalhadores nem almoçam direito para ganharem tempo, levando ao 

desgaste da força de trabalho. Verificou-se ainda que muitos trabalhadores não utilizam 

equipamentos de proteção individual como botas, luvas chapéus (figura 14) ou qualquer outro 

equipamento, alguns até relataram que os equipamentos atrapalham no momento de colher o café. 

 

 

 

Figura 14 – Porcentagem dos trabalhadores que utilizam ou não algum equipamento de 

segurança no momento da colheita. 

 

Figura 12 e 13 Trabalhadores colhendo o café 

Fonte: SILVA, Jéssica. Trabalho de campo, julho de 2014 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Muitos trabalhadores não enxergam nenhum problema em trabalhar sem bota outros 

demonstraram alguma preocupação, porém relataram não ter condições que comprar e salientaram 

que o proprietário da fazenda não oferece nenhum equipamento desse tipo: “Essa semana matou 

duas cobras: uma patrona e uma jararaca” (TRABALHADOR ENTREVISTADO, 2014). Percebe-

se que há por parte do trabalhador uma certa comodidade com a situação o que contribui para a 

desvalorização e precarização da mão de obra 

 As transformações decorrentes da reestruturação produtiva e com o avanço do capitalismo 

tem contribuído intrinsecamente para o desemprego e uma crescente precarização do trabalho. “É 

uma degradação crescente, na relação metabólica entre homem e natureza, conduzida pela lógica 

societal voltada prioritariamente para a produção de mercadorias, que destrói o meio ambiente em 

escala globalizada” (ANTUNES, 2001 p.35) 

A partir da produção das atividades nos cafezais em Poções percebe-se a precarização dos 

trabalhadores temporários, na condição de informais. Sabe-se que o sistema de produção capitalista 

fundamenta-se em uma busca incessante pelo lucro, fato que se concretiza mediante o imenso 

esforço, por parte dos capitalistas, em reproduzir, de modo ampliado, o capital, em consequência da 

própria sobrevivência e da exploração do trabalho. 

A mobilidade do trabalho é um processo que deve ser entendido com base nos processos 

concernentes ao modo de produção capitalista. As formas de mobilidade do trabalho sujeitam tanto 

camponeses como proletários, e inserindo-os diretamente no processo de acumulação: 

Por intermédio da sua mobilidade, a força de trabalho está portanto presente 

no mercado de trabalho, de onde quer que provenha, tanto de esferas não 

capitalistas como de outras esferas capitalistas. Por seu intermédio, ela 

torna-se valor valorizante do capital (GAUDEMAR, 1977, p. 342 a 343). 

 

 

Partindo dessa perspectiva, compreende-se que a mobilidade do trabalho pode ser definida 

como uma série de processos pelos quais a força de trabalho é submetida pelo capital, isto é, como 

os sujeitos que dependem de seu trabalho para sobreviver e são explorados nos diversos lugares 

com o objetivo de acumular excedente econômico. 

No modo de produção capitalista a força de trabalho é apropriada pelos proprietários dos 

meios de produção, e desempenha papel principal no processo de valorização da mercadoria e 

acumulação do capital. Esses trabalhadores que vão à procura de outras formas de complementar 
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Fonte: SILVA, Jéssica. Trabalho de campo, julho de 2014 
 

 



sua renda na época da safra das grandes monoculturas, na maioria das vezes, estão no mundo do 

subemprego visto que Poções, assim como outras “pequenas cidades” do interior não possuem 

oferta de emprego que contemple a necessidade de toda a população. 

 Os trabalhadores das lavouras se sujeitam as condições precárias durante a colheita: 

primeiro pela necessidade que tem de sobreviver e necessitarem desse dinheiro para a sua 

manutenção enquanto pessoa; segundo por não haver disponível na cidade empregos para atender 

toda a população, até mesmo porque nas lavouras de café não há qualquer tipo de exigência, 

enquanto qualificação profissional ou escolaridade para a realização desse trabalho. 

 

CONSIDERAÇOES FINAIS 

           Com a pesquisa pode-se perceber a importância da mobilidade e as transformações que 

podem ocorrer no espaço decorrente da sua realização além de permitir uma análise de como é 

realizado a colheita de café no município de Poções. Porém sabe-se que as análises não se esgotam 

aqui. 

 O trabalho apresenta importantes abordagens referente ao histórico da cafeicultura, ao 

processo de reestruturação e de modernização da agricultura e aos importantes processos 

migratórios que foram realizados no Brasil. 

 A reestruturação produtiva ocasionou no mundo mudanças significativas em todos os setores 

e acarretou mudanças significativas no setor de transportes, de comunicação, de produção e 

sobretudo, na vida econômica e  social. Dentre as consequências tem-se uma alta no desemprego 

estrutural, principalmente na agricultura com a sua consequente modernização. Com a utilização 

cada vez mais intensiva de maquinas e intensivos agrícolas no campo, a força de mão de obra, 

sobretudo, aquelas que não necessitam de maiores qualificações sofre uma intensa desvalorização.  

 Em Poções, nas duas maiores fazendas de plantação de café, o preço da lata de café pago ao 

trabalhador sofre uma variação de 25%. Segundo um dos proprietários, o valor pago não pode ser 

maior, pois durante todo o ano tem-se significativos gastos com a produção, dentre esses estão a 

compra de intensivos agrícolas e outros que permitam melhorias na produção, além dos gastos com 

o transporte do café pós colheita que, segundo o proprietário é feito por uma caminhão fretado. 

Assim com o aumento da produção, aumenta-se o lucro e mesmo que haja perdas, os prejuízos são 

revestidos aos trabalhadores através do valor pago na lata de café, porém quando há lucros, esses 

não são repassados.  

  A mobilidade do trabalho nessa análise pode ser entendida como uma forma do capital se 

apropriar da força de trabalho humana causando a submissão do trabalhador as exigências do 

capital. Na maioria das vezes é realizada de maneira precária colocando em risco a vida do 

trabalhador. A mobilidade sempre esteve presente na vida do homem, porém com a reestruturação 

produtiva do capital a mobilidade voltou-se sobretudo para atender a o modo de produção 

capitalista na qual são utilizadas cada vez mais formas precarizadas de exploração do trabalho. A 

intensificação das redes de transporte contribuiu para o aumento da mobilidade de pessoas bem 

como de estudantes, empresários e, sobretudo  mobilidade da força de trabalho.    

 As redes que possibilitam o escoamento da produção de Poções para Vitória da Conquista 

são compostas basicamente por duas vias de maiores importâncias: a BA- 262 e a BR-116, alem de 

estradas de chão que ligam as fazendas onde os caminhões transportam o café. A BA- 262 encontra-

se em estado deplorável e os reparos que lá existem hoje foram realizados depois de muitos 

protestos realizados pelos usuários desta via. Não existe uma atenção a essa via por não se constituir 

em uma importante via de fluxos.  

 Nas lavouras de café em Poções, a colheita se caracteriza por ser um trabalho que assim 

passa de geração em geração e pelo fato de ser um trabalho temporário e não exigir qualificação 

profissional ou mesmo não haver exigências quanto ao cumprimento de carga horária ou 



cumprimento de metas, contribui para a existência de um grande número de trabalhadores, dentre 

eles idosos, adultos e jovens, além de gerar uma acomodação do pessoal que realiza a colheita.  

 O trabalho é essencial na realização da vida humana e sem ele não haveria sociedade, nem 

evolução da mesma. Porém, o modo capitalista de produção cria e recria a todo instante formas de 

precarização. Em Poções, o trabalho nas lavouras se dá de maneira precária, pois o deslocamento do 

trabalhadores são realizados em caminhão aberto, no qual ficam sujeitos as intempéries do clima, 

além disso, nas fazendas não há lugares apropriados para o trabalhador se alimentar ou mesmo 

beber água e apenas um banheiro para todos os trabalhadores sem distinção de sexo. E mesmo 

assim os  trabalhadores do café de Poções se dizem satisfeitos e que não têm do que reclamar, 

somente uma pequena porcentagem reclamou o fato dos proprietários não fornecer equipamentos 

como botas, luvas e etc. Porém pode-se perceber que muitos deles mesmo tendo esses equipamentos 

não fazem o uso 

Porém a exploração do trabalho muitas vezes se dá de maneira oculta, o que contribui para o 

trabalhador se tornar um sujeito alienado incapaz de perceber a sua condição no processo de 

ampliação do capital, bem como as condições instáveis e precárias de trabalho no qual estão 

inseridos.  E mesmo os poucos que percebem não encontram outra solução a não ser se sujeitar a 

essas condições, pois independente das condições que lhes são impostas a pessoa deixar de ser 

desempregado. E mesmo com toda precariedade o dinheiro ganho nas lavouras de café acaba se 

tornando uma renda fundamental. Em Poções, durante todo o ano, esses trabalhadores permeiam 

por uma gama de atividades informais que contribuem para sua manutenção, porém, no inicio da 

colheita do café, esses trabalhadores deixam essas atividades para se dedicar a atividade e a partir 

daí a esta passa ser a principal renda daquele trabalhador. Apesar de não haver muita cobrança 

quanto a carga horária diária, os trabalhadores que se dedicam ao trabalho nas lavouras e sobretudo 

aqueles que dependem do transporte da fazenda,  ficam sujeitos ao horário de saída e chegada dos 

caminhões, sendo assim torna-se difícil conciliar outro tipo de atividade, o que faz que o dinheiro 

ganho na colheita se torne uma renda fundamental. 
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