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“Recebi três capas e já usei, se precisar de outra tenho de pagar 25 reais
do meu salário, já teve noite de ficar todo molhado e trabalhar, porque a
capa estava rasgada, as botas são trocadas a cada dois invernos, ou seja, a
cada dois anos, essa é a realidade do trabalhador, muita gente sai do
emprego por que não agüenta o ritmo de trabalho imposto pela empresa”
(morador).
“O médico do trabalho não dá atestado médico, os médicos de Limoeiro
também negam o atestado, e assim temos de voltar a trabalhar, se não
voltar, levamos falta (morador).
“Só temos essa refeição que levamos, caso a comida esteja azeda, ou a
gente come, ou fica com fome toda a noite” (morador).

A comunidade de Cabeça Preta possui uma infra-estrutura social mínima de
atendimento às famílias quanto è educação e saúde. A Escola desenvolve projetos
relacionados à temática ambiental, como Seminário sobre convivência com o semiárido. Dispõe de um Posto de Saúde, onde se realizam consultas médicas e
atendimento ambulatorial que atende as comunidades de Santa Maria, Km 60 e Km
68, além de ter equipe do PSF. Devido ao aumento populacional crescente na
localidade, as Agentes de Saúde informaram que deve ter umas duzentas famílias
sem cadastro. As políticas públicas de saúde ainda não visualizam as transformações
ambientais ocorridas na comunidade, nem desenvolvem ações de promoção da saúde
frente à sua nova condição de vida e de trabalho.
Mesmo

diante das dificuldades

socioambientais

identificadas

pelos

moradores, há uma forte identificação com o território e sentimento de
pertencimento, expressa pela posse da terra, por terem o seu “chão”, que fazem
querer continuar morando no lugar e acreditar que dias melhores virão, como vimos
nos discursos.

“Mas, pra sair daqui pra ir pra outro canto, aí não. Pra ir trabalhar a gente
vai pra gente ir morar não” (morador).
“Se perguntasse pra mim, pra eu deixar a minha comunidade eu não
deixaria porque eu já conheço há 18 anos. Mesmo com as dificuldades, a
gente sabe que se for ‘direitim’, pondo um “x” em cada local, a gente
sabe que tem capacidade de chegar... (Agente de saúde).”
“Tá é chegando gente prá cá todo dia... Não... O que a comunidade tem
vontade mesmo é que aqui melhorasse: posto de saúde, dentista, tudo...
aqui! (moradora).
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6.4 A COMUNIDADE DE LAGOINHA
O Distrito de Lagoinha pertence ao município de Quixeré e representa a
localidade que atualmente vivencia importantes problemas socioambientais
relacionados a modernização da agricultura. A origem do nome está relacionada à
existência de um pequeno lago, conhecida como lagoa do Chico Joaquim e dista
cerca de 12 km de Quixeré. O povoamento se deu com a chegada de famílias que
moravam na planície aluvial e devido às enchentes que destruíram suas plantações,
subiram a “serra”, como assim também é chamada a Lagoinha. Eram cultivados
milho e feijão e as famílias moravam em casas de palha, sendo a primeira casa de
alvenaria construída na década de 60. Também caçavam e extraíam madeira, como
forma de sobrevivência na Chapada.
O distrito se constitui em cenário de importante vulnerabilidade
socioambiental, sendo visíveis as alterações no modo de vida, nas relações com o
trabalho e as transformações no território, derivadas da implantação de empresa do
agronegócio. Produzem melão, o carro-chefe das frutas-commodities, banana e
pimenta, sendo o melão responsável por uma área de cerca de 3.120 ha (FIGURA
17).
Importa salientar que dos 15.683 habitantes do município de Quixeré, 6.043
moram em Lagoinha, segundo o Censo do ano 2000, representando quase 50% da
população total da sede. O aumento populacional está relacionado à expansão das
empresas do agronegócio, cuja maioria se instalou nesse distrito e atua como forte
motivo de atração de mão-de-obra para a produção. Isso se comprova, com base nos
dados populacionais, a maior parte é composta por homens, além de apresentar uma
importante oscilação na população também associada ao trabalho sazonal nas
empresas (FIGURA 18).
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Figura 17 – Rua de acesso ao Distrito
de Lagoinha.

Figura 18 - Plantações de banana ao lado
das residências em Lagoinha.

Lagoinha passa a ter destaque no cenário internacional da produção de frutas
tropicais para o mercado globalizado, integrando-se, portanto na lógica capitalista de
produção inserida no campo. Como conseqüência dessas transformações, encontra-se
em condição de contigüidade com os plantios, expondo a população aos riscos mais
diversos de exposição aos agrotóxicos utilizados nas diversas culturas. Devido ao
intenso crescimento populacional, com pessoas migrando de várias localidades,
acentuam-se os problemas sociais como uso de drogas e prostituição, além da
violência e o alcoolismo. FREITAS (2010) refere ainda os deslocamentos diários
entre municípios, conhecidos como bóias-frias, que conformam as “migrações
pendulares”, onde somente uma empresa utiliza 29 ônibus para esse tipo de
transporte, com cerca de 1.740 trabalhadores transportados por dia.
PESSOA (2010) ao realizar um estudo sobre a política de atenção à saúde do
trabalhador e saúde ambiental na localidade enumera profundas transformações nos
ecossistemas percebidos pelos profissionais da atenção básica e moradores da
comunidade, como extinção de espécies nativas e de animais na chapada. Pauta a
prostituição como um problema emergente e que precisa ser compreendido dentro da
complexidade do mundo do trabalho. Assim também se instala a drogadição
atingindo até mesmo as crianças nos espaços públicos. Mesmo assim, a agricultura
familiar ainda resiste no território, com a produção de arroz, feijão, milho, tomate,
melancia.
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As alterações no mundo do trabalho também modificam os modos de vida, as
relações sociais e a dinâmica ambiental. Os bares, os prostíbulos disfarçados de “bar
familiar”, as motos e os carros com som elevado invadem a localidade, trazendo
nova e perversa dinâmica ao território.
Quanto aos serviços de saúde, Lagoinha conta com duas unidades básicas de
saúde com duas equipes de PSF, sendo que em uma falta o dentista e o Técnico de
Saúde Bucal. Mesmo diante dessa nova realidade, não são realizadas ações de saúde
ambiental e do trabalhador na atenção básica, comungando com o encontrado nas
demais comunidades. PESSOA (2010) aponta a necessidade de (re)construir o
processo de territorialização em Lagoinha, compreendendo a complexidade das
dimensões aqui envolvidas.
Há outro aspecto importante e que só foi identificado em Lagoinha. Já existe
no local uma loja de produtos agropecuários, para abastecer os pequenos e médios
produtores, uma vez que as empresas adquirem os agrotóxicos diretamente das
indústrias (FIGURA 19). Dadas as facilidades para a aquisição dos venenos nas lojas
que comercializam agrotóxicos em Limoeiro do Norte, não será tarefa difícil projetar
os danos ocasionados ao agricultor e ao ambiente, aos recursos hídricos e em
especial a água para consumo humano.
Figura 19 – Foto da loja de agrotóxicos em Lagoinha, 2009.
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6.5 A COMUNIDADE DE LAGOA DOS CAVALOS

A Comunidade de Lagoa dos Cavalos está localizada no distrito de Peixe, no
município de Russas e é formada por pequenos produtores que fabricam e
comercializam mel. Possui 70 famílias e está inserida em um território de 4.000 ha,
juntamente com outras localidades de Junco, Barbatão, Córrego Salgado, Bananeiras,
Escondida e Peixe, consideradas comunidades tradicionais caracterizadas por
guardarem as tradições da cultura e modo de vida sertanejo.
O nome do lugar é atribuído à busca de vaqueiros por cavalos que fugiram
sempre para a localidade em busca da água da lagoa, sendo assim descoberta pelos
vaqueiros. O contexto sócio-histórico é revelador de como as comunidades têm
construído projetos produtivos de base agroecológica e resistido ao processo de
modernização agrícola implantado no Vale do Jaguaribe. A comunidade está lutando
para não ser desapropriada com o início da implantação da 2ª etapa do Projeto
Irrigado Tabuleiro de Russas, onde o

DNOCS prevê destinar 50%

das áreas

desapropriadas do projeto para instalação de empresas do agronegócio.
A comunidade tem como preocupação a instalação de empresas de
agronegócio, uma vez que desenvolve projetos agroecológicos pautados na
agricultura orgânica, trabalhando pela conscientização dos agricultores contra a
cultura de seus pais, que tinham como costume a prática das queimadas e o uso de
venenos, agredindo o ambiente do semi-árido.
“O referido território está para ser desapropriado, o que favorecerá a
instalação de empresas do agronegócio, ficando os moradores resistentes
com apenas um lote de terra. Aqueles que não tiverem condições de
sobreviver, provavelmente alugarão suas terras para essas empresas e no
final a maioria acaba abandonando suas terras. A Comunidade Lagoa dos
Cavalos está dentro da segunda etapa do projeto Tabuleiro de Russas do
Governo do Estado do Ceará” (liderança comunitária).

A organização comunitária iniciou-se em 1986, quando as famílias se uniram
para a criação de uma associação, que desenvolve importantes projetos de
convivência com o semi-árido, preservando o bioma caatinga. Há o envolvimento
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dos jovens na realização de atividades culturais e na participação nas decisões
políticas da associação
Não possuem culturas irrigadas devido à escassez de água, que é outro
desafio que enfrentam. Só existe um canal passando por dentro da comunidade. O
riacho que passa próximo, já está fora do limites da área da comunidade. Como
alternativa para abastecimento de água foram adotadas o sistema de cisternas de
placa que foram negociadas no Fórum Microregional, por meio do projeto da
Articulação do Semi-Árido Brasileiro (ASA), onde a comunidade conseguiu a
implantação das cisternas de placa e a construção de uma adutora para a horta
orgânica comunitária.
“Água que não tem custo de energia, uma vez que desce por gravidade, o
que nos proporcionou água encanada. A comunidade ainda não paga por
essa água.” (Liderança comunitária).

A instalação das cisternas de placa foi a alternativa buscada pela comunidade
para resolver o problema da água para consumo humano. A água é captada durante o
período chuvoso para uma cisterna, que é fervida ou tratada com hipoclorito de sódio
antes de ser consumida. Para ter a cisterna construída é necessário participar de
comissões e participar de um curso de Gestão em Recursos Hídricos visando à
compreensão das condições de convivência com o semi-árido, as formas de gerenciar
a água e como tratá-la, além da formação e a mobilização dos cidadãos da
comunidade para que possam lutar cada vez mais de uma forma adequada por seus
direitos.
“Quando você mobiliza sabemos qual é nossos direitos e deveres. Então
temos que lutar por nossos direitos também” (moradora).
“As cisternas são para água de beber, para garantir a água de beber”
(moradora).

A apicultura é a principal atividade dos moradores, que conseguiram instalar
a Casa de Mel, como apoio do MTE e em articulação com a Rede de Abelha, para a
realização do processamento. Quanto à produção de mel e criação de abelhas, esta se
dá no semi-árido no período da floração do caju e da jurema e do marmeleiro.
Quando visitamos a comunidade em setembro, já havia acontecido a colheita da
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floração da jurema, que é bem rápida e a produção da floração do caju estava
acontecendo, sendo esta a que mais segura as abelhas na região, uma vez que é a
época em que as abelhas produzem mel para o próprio consumo. O mel que fica com
impurezas e não serve para o consumo é vendido para empresas de cosméticos. Na
comunidade, para a produção de mel, ocorre divisão em núcleos, onde cada núcleo é
formado por 30 colméias. Existem no total 10 núcleos, ou seja, 300 colméias para um
grupo de vinte participantes diretos que se dividem entre atividades de
processamento do mel dentro do apiário e criação de abelhas nos núcleos. Há grande
participação das mulheres em todo o processo.
“Estamos aqui para o bem comum, para que eu tenha e os outros também
tenham.”

Com o dinheiro arrecadado pagam os custos com o projeto de instalação da
Casa de Mel e de construção de colméias. A comunidade trabalha divulgando os
benefícios do consumo de mel, para que as pessoas adquiram o hábito de consumir
este produto, que é benéfico à saúde e produzido sem venenos.
Além da apicultura, a comunidade planta feijão, milho, caju e mandioca para
consumo e cria ovelhas. Possui um banco de sementes (Casa de Sementes) e uma
casa de farinha comunitária administrada pela Associação. A comunidade se orgulha
em não usar agrotóxicos e isso faz parte da sua cultura, do seu modo de produzir em
harmonia com o ambiente. Conhecem outras formas de lidar com as pragas e
afirmaram que as mesmas aparecem principalmente quando se faz um trabalho de
forma desordenada com a terra. Acreditam que quando desenvolve um trabalho sem
prejuízo para o solo, as pragas vão surgindo com menor freqüência. Para o controle
de pragas, fazem uso de inseticidas naturais, como o Nim Asiático (repelente natural)
e o “chorume” (produto da decomposição orgânica do esterco dos animais). Não
praticam queimadas porque conhecem os danos que trazem ao solo, que no entender
dos moradores “acabam com a terra”.
No entanto, há uma grande preocupação com a instalação de empresas do
agronegócio no projeto Tabuleiro de Russas, devido ao uso de venenos. Afirmam
que uma empresa que cultiva melão e melancia descarta embalagens dos agrotóxicos
utilizados, acerca de 1 km da comunidade. Em Lagoa dos Cavalos, teme-se pela
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possibilidade dos venenos causarem alguma alteração na população de abelhas como
resultado da proximidade de empresas de agronegócio já instaladas na região, e
comprometer o apiário da comunidade.

“Esse processo que já se viu falar muito e realmente exclui o agricultor
familiar, tira ele da sua agricultura pra ser empregado de uma empresa,
nega todos os seus direitos e tem toda essa problemática que a gente já
conhece muito bem. Mas mesmo assim, muitas iniciativas já estão
acontecendo, já foram feitas, estão sendo tomadas por parte de algumas
instituições e comunidades de agricultores rurais, pra tentar mudar um
pouco esse cenário que a gente tá vivendo, esse cenário de destruição
ambiental, esse cenário de luta pelo crescimento agressor e violento que
usa o agricultor familiar. Que vai tirando esse direito de continuar na
agricultura familiar que garante o pão de cada dia na mesa do mais rico
do mundo, é a agricultura familiar que garante. Esse sistema (capitalista)
que trata as pessoas como se fossem objetos, como se fossem
mercadorias, que não lhe dá direito de ter pelo menos a dignidade
humana, até isso é tirado” (moradora).

Mesmo sem estarem diretamente expostos e os agrotóxicos não fazerem parte
de suas vidas, é comum o eco das reclamações de trabalhadores das empresas chegar
até a comunidade. Os principais problemas referidos são alergias e problemas
respiratórios relacionados ao uso de agrotóxicos. Contudo, as percepções dos riscos
à saúde por agrotóxicos em trabalhos temporários, que se submetem às empresas
para sobreviver ganhando um salário mínimo, tem encorajado a comunidade a
fortalecer a sua luta na busca por projetos locais como fontes de renda.
“Esse cenário de competivismo é avassalador, porque o ter ‘pra’ ele
(agronegócio) parece nunca ter fim, quanto mais se tem mais se quer ter,
onde as pessoas principalmente aquelas famílias rurais, aquelas que
vivem nas comunidades são vistas como pobres miseráveis, e aí eles se
aproveitam desses pobres” (liderança comunitária).

Afirmam que o sindicato dos trabalhadores só está voltado para a previdência
social, e não se preocupam com o fato de que o trabalhador rural “sai da agricultura
familiar para trabalhar no agronegócio, se expondo aos venenos e a longas jornadas
de trabalho”. Pensam e projetam o futuro da comunidade com base na
sustentabilidade socioambiental, como no relato:
“Eu sei que tem muita gente vivendo dessas bolsas (bolsa família), mas
existem também pessoas que lutam em busca de melhoria de vida, do
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meio ambiente, da igualdade entre as pessoas, do respeito a todos os seres
do ecossistema, da terra, das plantas, dos animais, principalmente das
pessoas, que tão em busca de um crescimento igualitário nas relações de
poder, onde não existe patrão nem empregado. Onde os projetos de
desenvolvimento não são meus, não tem dono, mas são nossos, onde o
objetivo primeiro não é o lucro, mas o desenvolvimento sustentável, o
desenvolvimento para toda vida, o desenvolvimento que garanta vida hoje
e vida amanhã pras gerações futuras” (moradora).

No que se refere aos serviços de saúde a comunidade recebe a “visita” da
equipe de saúde da família uma vez por mês, que prioriza o atendimento para
crianças e hipertensos. Não há equipe do PSF em Peixe e Flores e na verdade,
relatam ser muito difícil aparecer um médico por lá. Para outras necessidades,
procuram o posto de saúde em Russas.
São fortes os laços de identidade do agricultor familiar com a terra, com as
famílias, com o lugar e com o que produzem, da forma como produzem. Embora as
experiências da comunidade não sejam adotadas como modelo de convivência com o
semi-árido, o trabalho que fazem com base agroecológica tem despertado interesse
de vários organismos internacionais, recebendo sempre visitantes para conhecer a
Lagoa dos Cavalos. Ressaltam sempre e valorizam a forma de organização da
comunidade, como um exemplo a ser seguido, como demonstra o discurso:
“Eu tô falando aqui de ações que podem parecer pequenas, mas que
fazem grande diferença, ações que se contrapõem a esse modelo do
agronegócio, como, por exemplo, algumas delas a criação de caprinos, a
avicultura, hortifruticultura, apicultura, piscicultura, barragem
subterrânea, sistema agrosilvoflorestais, casas de farinha, cisternas de
placa. Muitas dessas experiências vocês já conhecem e algumas delas em
algumas comunidades a gente realiza, nós conseguimos com apoio de
projeto do Banco do Nordeste, e de outras entidades, conseguimos
desenvolver esses projetos, graças a Deus e a comunidade, as pessoas que
estão engajadas” (Liderança Comunitária).

Ao desvelar o contexto sócio-histórico das comunidades, podemos referir que
a modernização agrícola é promotora das mais variadas condições de desigualdades,
acentuadas pela desintegração da cultura e dos modos de vida, impondo um modelo
que oculta ou desacredita a possibilidade de produzir com sustentabilidade
socioambiental.
Em terras de domínio capitalista, o território criado e recriado pelas
dimensões simbólicas e pelos vínculos com o social e a natureza se transfigura em
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sua funcionalidade, desdobrando-se “ao longo de um continuum que vai da
dominação político-econômica mais ‘concreta e funcional’ à apropriação mais
subjetiva e/ou ‘cultural-simbólica’, como nos ilumina HAESBAERT (2004).
As disputas nas comunidades da Chapada emergem da necessidade de
reapropriação da terra, e ocorrem no campo simbólico como estratégia de recompor
laços culturais, familiares e de regate da própria identidade enquanto um ser que é
daquele lugar, como nos ensina LEFF (2009), em busca da construção da
racionalidade ambiental e da desconstrução do processo de racionalização econômica
do mundo, da globalização guiada pelo discurso e pelas políticas do desenvolvimento
sustentável.
Dada a desigualdade do uso e disponibilidade dos recursos naturais, em
especial nas comunidades de Baixa Grande, Tomé, Lagoinha e Lagoa dos Cavalos,
surgem os conflitos ambientais que, na visão de ACSELRAD (2004, p.9), eclodem
quando impactos indesejáveis, transmitidos pelo ar, água ou pelo solo, comprometem
a coexistência localizada entre distintas práticas sociais de usos do território e de seus
recursos.
LEFF (2009, p.357) nos ensina que a base para a construção social de uma
racionalidade ambiental é a sua territorialização em espaços bioculturais, onde a
cultura não só “ressignifique e imprima seus valores culturais nos processos de
intervenção sobre a natureza, como também onde os direitos culturais à natureza se
traduzam em movimentos sociais de reapropriação da natureza, em processos de
‘existência e resistência’ fundados nos princípios da sustentabilidade”.
O modelo de crescimento fincado no agronegócio amplia os riscos
socioambientais ao impor condições de localização desejáveis para si, sem considerar
o desejo dos que já estão no lugar e lá construíram suas histórias. Dessa forma,
ACSELRAD (2009, p.138) assegura que os grandes empreendimentos tornam-se:
“quase sujeitos das políticas de regulação do território, quase-sujeitos dos limites de
aceitabilidade dos riscos pela própria população local, pois o processo de construção
pela população, do que ela entende por ‘intolerável’ e ‘arriscado’ é constrangido
pelas condições impostas pelos grandes detentores da capacidade de investir”.
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Portanto, nas comunidades aqui apresentadas, o “vivido” e o “viver” estão
sendo modificados pela força do capital do agronegócio da fruticultura irrigada,
gerando cenários de desigualdades socioambientais. Os danos à saúde e à vida não
são contabilizados nem considerados nos projetos, porém os impactos gerados são na
maioria irreversíveis e deixados como herança para os povos do lugar, aqueles
vulneráveis ou geralmente vulnerabilizados.
ACSELRAD (2009, p.135) considera que, situações como as que estão sendo
vivenciadas pelas comunidades tem o capitalismo como seu agente paralisador, que
captura os atores sociais no interior de “alternativas infernais” colocando-os diante
da situação de resignação ou da denúncia impotente ante a guerra econômica
incontornável, são aprisionados pelos mecanismos de disciplinamento e controle
impostos pelas normas, para serem capazes de atrair sobre si e suas localidades os
investimentos disponíveis no mercado. A aceitação dessas condições gera a
submissão, pois a promessa de emprego a qualquer custo traz consigo os riscos
ambientais e sociais acrescidos, que se acentuam e ampliam quando alocados às
populações mais destituídas, com o consentimento dos governos às condições
impostas à localização. O Zé Maria, dada a sua condição de simplicidade de homem
do campo, com muita sabedoria nos deixou essa lição:
(...) eu sou um guerreiro, eu sou um briguento pela terra, mas eu brigo
tanto pela terra, eu defendo a terra, a água e o meio ambiente, porque não
adianta eu brigar pela terra eu dizer: eu quero ter, e lá na frente eu matar
ela. Como é que eu vou matar ela? É cultivando, é jogando veneno nela!
(Zé Maria do Tomé, líder ambientalista).
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7.

DE

SUJEITO
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SUJEITADO:
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SAÚDE

E

O

TRABALHO SOB O ESCUDO DO AGRONEGÓCIO
Segundo SANTOS (2005, p.277) “o capitalismo sistematicamente produz
desigualdades de recursos e de poder. A separação entre capital e trabalho e a
apropriação privada de bens públicos agem como motores que produzem
rendimentos desiguais e relações sociais marcadas pela subordinação do trabalho ao
capital”. É com esse pensamento que se expressa a produção da fruticultura tropical
no Baixo Jaguaribe, que convive com a dicotomia entre uma agricultura tradicional e
uma agricultura científica, subordinada ao capital e voltada ao consumo globalizado.
Diante da reestruturação ocorrida na região nas últimas duas décadas, o Vale
do Jaguaribe vem sendo incorporado diferentemente na nova divisão territorial e
social do trabalho agrícola, notadamente para a produção de melão, abacaxi e
banana.
Como objeto e sujeito da economia agropecuária globalizada, no pensamento
de ELIAS (2002a), o baixo Jaguaribe é um espaço no qual a solidariedade orgânica,
historicamente construída, vem sendo substituída pela solidariedade organizacional
para as empresas hegemônicas do agronegócio, que impõem arranjos organizacionais
baseados em racionalidades exógenas, mas que se têm tornado o fundamento da
existência e da definição da região.
Este capítulo desvelará o processo de trabalho para produção do melão,
abacaxi e banana, as condições de trabalho e suas singularidades nos segmentos do
agronegócio, do “parceiro” e do pequeno produtor, em busca de tecer as relações
com a percepção dos riscos ambientais e à sua saúde.

7.1 OS FRUTOS DOCES DO TRABALHO AMARGO
Para a compreensão das características do trabalho agrícola no atual processo
de reestruturação produtiva globalizada na região do baixo Jaguaribe, faz-se
necessário considerar o contexto sociohistórico que favoreceu as novas relações e
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incorporação de instrumentos de trabalho que geram riscos diversos e desigualmente
distribuídos.
Intensifica-se a expansão do mercado de trabalho agrícola formal na região do
Baixo Jaguaribe, expressando a materialização da proletarização do trabalho
agropecuário, convivendo com as antigas características que estão ligadas às formas
clássicas de relações de trabalho no interior cearense. SANTOS (1998) nos lembra
que:
“(...) o fato de que as mudanças operadas no espaço raramente eliminam
de uma vez os traços materiais do passado, obrigando a considerar as
fases respectivas de instalação de novos instrumentos de trabalho e de
criação de novas relações de trabalho, já que em cada fase, as relações
sociais de produção não são da mesma natureza” (SANTOS, 1988, p. 54).

Ainda no campo do trabalho, ELIAS (2006) aponta que nos espaços aonde a
reestruturação ainda não chegou, que não existe o predomínio das relações
capitalistas modernas de trabalho, permanecem predominantes o modo de produção
da agricultura familiar, produzindo principalmente para sua subsistência e
comercializando os excedentes.
Apresentaremos brevemente as formas de produção do melão, abacaxi e
banana, para a visualização das dinâmicas dos distintos processos de trabalho e as
mudanças ocorridas dadas suas imbricações, para em seguida discutir a desigualdade
na distribuição dos agravos e a percepção do trabalhador sobre o que produz.

7.1.1 O trabalho e o trabalhador do cultivo de Melão

Desde a definição do período do plantio do melão, há a imbricação com o
mercado internacional, pois apesar de poder ser plantado o ano inteiro, a opção se dá
pelo segundo semestre em função de ser o período de melhor preço da fruta no
mercado internacional, além de corresponder com o período de estiagem, quando
ocorrem menos pragas.
A preparação do solo é realizada com a limpeza superficial, a abertura dos
sulcos, a análise do solo para a correção do pH (6,5 a 7,5) que deve preceder o

164

plantio em 30 dias. Faz-se a adubação orgânica e mineral diretamente nos sulcos para
que fique em contato com as sementes. Utiliza-se o sulfato de amônia, a uréia, o
superfosfato simples, o superfosfato triplo, o cloreto de potássio, dentre outros. Nesse
primeiro estágio do processo produtivo o trabalhador está exposto a riscos
ocupacionais de natureza física e química, e os riscos ambientais decorrentes da
poluição das águas subterrâneas pelos nutrientes.
Depois o solo é recoberto por duas mantas, uma de cor preta e outra branca de
TNT (tecido não tecido), enterrada no solo junto com sementes, com a função de
manter a umidade do solo e inibir o crescimento de plantas concorrentes. Geralmente
os produtores introduzem colméias de abelhas nas áreas plantadas, para favorecer a
polinização e aumentar a produção. Aumenta também, a exposição a riscos
ocupacionais de acidentes com picadas de insetos (FIGURA 20).

Figura 20 – Área de plantio do melão em Quixeré-Ce.

Fonte: Acervo da Pesquisa.
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É importante atentar para a fertirrigação, que consiste na aplicação diária de
fertilizantes utilizando a mesma via de irrigação por gotejamento, que leva a água ao
fruto e vai perdurar durante boa parte do ciclo de produção, chegando a se estender
por até 42 dias após a germinação das sementes. Por não molhar as folhas, reduz a
incidência de doenças reduzindo os gastos com energia elétrica e principalmente,
diminui os custos com os agrotóxicos, aumentando assim a lucratividade das
empresas.
Para a irrigação dos plantios utiliza-se água de poços profundos perfurados
pelas empresas no aquífero Jandaíra, conforme será descrito no oitavo capítulo,
causando sobre a sobreexploração desse recurso hídrico.
No período de crescimento, os frutos são mudados de posição para que
peguem o sol e mantenham a cor da casca uniforme. O fruto é forrado para não ter
contato direto com o solo, e protegido contra a luz solar, evitando o desenvolvimento
de manchas que o desqualificam para o mercado. Nesse período, o trabalhador fica
exposto aos riscos físicos e químicos. A colheita dos frutos é manual, feita com o
auxílio de tesouras ou facas sem pontas para não prejudicar os frutos. O trabalhador
corta o pedúnculo do fruto e este deve ser envolvido com as próprias folhas, para que
estas sirvam de proteção natural contra o sol e contra os choques entre os frutos
durante o transporte para o setor de resfriamento e embalagem (FIGURA 21).

Figura 21 – Foto da colheita do melão em Quixeré-Ce.

Fonte: Acervo da Pesquisa.
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Para proceder a colheita é observado o valor do Brix17 dos frutos, que não
deve ser inferior 10º, pois ele não terá o sabor “doce” que agrada o consumidor.
Há uma variedade de riscos nessas etapas, como os riscos de acidentes (com
as facas ou tesouras e com animais), ergonômicos (postural) dado o esforço
repetitivo dos movimentos, físicos (exposição à radiação solar), além do risco
químico pelo contato direto do trabalhador com o fruto que recebeu sucessivas caldas
tóxicas e com as mantas.
Em seguida, o fruto é transportado em carretas até a área de empacotamento,
onde os trabalhadores processam a limpeza em tanques contendo água e hipocolorito
de sódio. Além do contato direto com o hipoclorito, os trabalhadores desse setor
mantém também o contato com o fruto que recebeu os agrotóxicos. Depois de feita a
seleção dos frutos de acordo com o tamanho, são colocados em caixas onde se
procede o corte dos pendúnculos e recebem etiquetas. As caixas são empilhadas e
encaminhadas para câmaras frias, até serem transportadas para o mercado. Nessa
etapa, os riscos químicos, físicos e ergonômicos são identificados.
Mesmo diante de um “cuidado” com o fruto em todas as etapas da sua
produção, as pragas ocorrem e é utilizada uma grande quantidade de agrotóxicos para
o controle das mesmas. As principais pragas da cultura do melão e os respectivos
agrotóxicos utilizados são:
a) Mosca branca - O controle químico é feito com um dos seguintes
produtos: Triazophos (Classe I - Extremamente Tóxico), Pyridaphention
(Classe III - Medianamente Tóxico) ou Deltametrin (Classe IV - Pouco
Tóxico) associado com Triazophos.
b) Mosca mineradora - O controle químico para este tipo de praga é feito
principalmente com os seguintes produtos: Vermitec (Classe III Medianamente Tóxico), Cascade (Classe I - Extremamente Tóxico),
17

A escala de Brix é utilizada para medir a quantidade de sólidos solúveis, começando com açúcar,

sal, proteínas, ácidos. Para o melão, índices menores que 9oBx são considerados não comercializáveis,
entre 9 oBx a 12 oBx são comercializáveis, e acima de 12 são considerados melões extras, tendo uma
maior valorização principalmente para o mercado internacional.

167

Trigard (Classe IV - Pouco Tóxico) e Trace (Classe III - Medianamente
Tóxico).
c) Pulgão - O controle químico é feito principalmente pelos produtos Tracer
(Classe III - Medianamente Tóxico) e Cascade (Classe I - Extremamente
Tóxico).
d) Míldio - Seu controle é realizado principalmente com as substâncias:
Persist (Classe III - Medianamente Tóxico) e Foligold (Classe I Extremamente Tóxico).
É importante informar que além da grande quantidade de agrotóxicos e
fertilizantes que são lançados no ambiente, com a possibilidade de atingir também as
águas superficiais e subterrâneas, esse risco se desloca e atinge outros espaços, pois
quando terminada a colheita, as mantas que acumularam toda a calda tóxica durante
o processo produtivo do melão são recolhidas gerando uma quantidade considerável
de resíduos. Esse material fica acumulado no solo, para posteriormente ser vendido a
uma empresa de reciclagem que apresentaremos no próximo capítulo (FIGURA 22).
Figura 22 – Retirada das mantas de TNT da área de plantio do melão.

Fonte: Acervo da Pesquisa.
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Na monocultura do melão, há predominância de trabalhadores do sexo
masculino, com idades que variam de 18 a mais de 43 anos, sendo essa a faixa mais
representativa, com baixa escolaridade. Tem contato direto fazendo a aplicação com
agrotóxicos durante a atividade de trabalho ou indireta, no plantio, cultivo e colheita.
São trabalhadores agrícolas formais e recebem a remuneração de até dois saláriosmínimos, mas a maioria é contratada por seis meses, somente para o período da
colheita.
Os trabalhadores levam água e alimentação, pois a empresa não fornece nem
dispõe de refeitório. Afirmam ter recebido treinamento do tipo admissional,
continuado ou eventual em saúde e segurança no trabalho e sobre as atividades
desenvolvidas pela empresa e seus riscos à saúde, ao trabalhador e ao meio ambiente
e sobre proteção da saúde no trabalho com uso de agrotóxicos.
Em relação a treinamento sobre o uso correto dos Equipamentos de Proteção
Individual (EPI) a maioria referiu ter participado de capacitações oferecidas pela
empresa, embora poucos tenham sido instruídos sobre medidas de proteção à saúde
frente ao uso de agrotóxicos. Sabem distinguir os agrotóxicos dos fertilizantes e
conhecem uma variedade de nomes dos produtos e dos riscos à saúde.
Somente metade dos entrevistados foi treinada sobre a importância da leitura
dos rótulos das embalagens dos produtos químicos que a empresa utiliza e muitos se
consideram capacitados para o trabalho, mas há os que se sentem pouco capacitados,
inseguros e com medo para o trabalho. Mesmo aqueles que receberam capacitação
informaram que não tem acesso às informações dos rótulos das embalagens dos
produtos químicos com os quais lidam.
O cumprimento do período de reentrada em áreas com agrotóxicos é apontado
por mais da metade dos trabalhadores, que também fazem a utilização de EPI’s, e
observam a direção dos ventos no momento da aplicação dos produtos, mas uma
parcela significativa referiu não observar ou que não sabia.
Os trabalhadores afirmam que o trabalho com agrotóxicos pode fazer mal à
saúde, e uma parcela menor relata já ter apresentado algum problema de saúde por
ter entrado em contato com fertilizantes ou agrotóxicos no trabalho, sendo o primeiro
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atendimento de saúde realizado a esses trabalhadores pela empresa, seguido de
Hospital da rede do SUS e uma parcela menor não procurou atendimento.
A ocorrência de algum problema de saúde é referida, com as principais
queixas relacionadas a sintomas gerais, problemas na pele, no abdome, no sistema
respiratório e problemas neurológicos, mas muitos não procuraram atendimento. Os
que buscaram algum serviço de saúde dirigiram-se ao Posto de Saúde, ao Hospital do
município e em baixa proporção na empresa.
Os trabalhadores, em sua maioria não associam a ocorrência desses sintomas
à exposição aos fertilizantes ou agrotóxicos. Não é prática dos trabalhadores
informarem à empresa a ocorrência de problemas de saúde relacionados ao trabalho,
e a emissão de Comunicação de Acidente de Trabalho é muito pequena.

7.1.2 O trabalho e o trabalhador do cultivo de Abacaxi

A preparação do solo para o cultivo do abacaxi é composta desmatamento,
limpeza, aração e gradagem da área a ser plantada. As mudas recebem o tratamento
para controle da fusariose e outras pragas sendo imersas em solução com fungicidas
e acaricidas organofosforados. Essa etapa envolve trabalhadores rurais e tratoristas e
estão presentes os riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes
(ALEXANDRE, 2009).
Depois é feita a remoção das “ervas daninhas” com enxadas, foices e ou
herbicidas, vindo em seguida a adubação foliar a base de ferro, zinco, nitrogênio e
cal, tendo a cal o papel de evitar a queima da planta. O abacaxizeiro necessita de
nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre e matéria orgânica, sendo o
potássio o mais exigido pela planta. Dependendo da avaliação da fertilidade do solo,
pode necessitar de outros nutrientes. É feita a indução da floração nas plantas usando
fitoreguladores, sendo esta programada em função do mercado de exportação.
Trabalham tratoristas, irrigantes e trabalhadores rurais expostos a todas as classes de
riscos.
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O controle de pragas é realizado com a orientação de profissional para a
preparação das caldas de fertilizantes ou agrotóxicos em cilindros de aço inoxidável,
descritas em uma planilha emitida diariamente, determinando o composto químico a
ser preparado, dosagem, peso, volume, bem como área a ser aplicada.
Os trabalhadores desse setor são do sexo masculino, responsáveis pela
preparação, distribuídos em turnos diurnos e noturnos, que realizam a sua função no
“spray boom”, ”nursey-tanque” ou bomba costal. O “spray boom” é um trator
composto por pulverizadores laterais, sendo cada um com 17 metros de
comprimento, que faz aplicação de produtos sobre a plantação a cerca de 30 cm de
altura do cultivo. Contém cabinas vedadas e com ar refrigerado. O “nursey”-tanque
é um pequeno trator que acompanha o spray boom para recarregá-lo, sem ter que sair
da área de produção. Os tanques têm capacidade para 6.000 litros de água, para ser
utilizados em 06 sessões, cada sessão contem de 10 a 20 lotes, e um lote mede
aproximadamente 01 hectare, medindo uma sessão em torno de 220 metros
(FIGURA 23).

Figura 23 – Foto do Spray-boom no plantio de abacaxi.

Embora a empresa tenha informado que aplicam os fertilizantes pela manhã e,
à noite os inseticidas, fungicidas e outros agrotóxicos, os trabalhadores relataram que
durante à noite, vários produtos químicos podem ser aplicados em uma sessão
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separada, ou em uma mesma sessão podem aplicar vários produtos. Os mais
utilizados são Sumithion, Ridomil, Aliette, Finish, Servin, Sportak e o Gás etileno.
A colheita do abacaxi é feita manualmente e envolve trabalhadores de ambos
os sexos, preferencialmente homens. Eles entram nas valas, cortam os frutos que são
recolhidos por uma máquina colhedeira percorrendo as “ruas” entre as plantações,
lançando sobre elas grandes braços com correias transportadoras, nas quais os
trabalhadores vão depositando os abacaxis, transportados até a caçamba da
colheitadeira (FIGURAS 24 e 25).

Figura 24 - Colheitadeira do abacaxi.

Figura 25 - Trabalhadores na colheita.

Nesse setor o trabalhador deve acompanhar o ritmo da colhedeira. Nesta área
são observados esforços físicos intensos do trabalhador, posturas viciosas,
possibilidade de contato com resíduos de agrotóxicos nas folhas do abacaxi, acidente
por traumas, picadas de cobras, insetos.
Os esforços repetitivos podem ocasionar dores musculares por posturas
inadequadas, bem como exaustão do trabalhador, sendo um fator determinante no
aparecimento de LER/DORT. O trabalho nesse local nos períodos chuvosos é ainda
mais insalubre, pelo fato das valas ficarem cobertas por água, dificultando ainda mais
o trabalho e produzindo mais lesões e adoecimento. Há ainda o risco de perfuração
ocular pela folha do abacaxi.
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Depois de colhido, os frutos são transportados até a área da empacotadeira
onde é feita a seleção da fruta, o processamento de qualidade, peso, dosagem do teor
de açúcar, aspecto da polpa e da casca. Após isso é feito a embalagem e estocagem
dos frutos na câmara de resfriamento, para posterior reembalagem e carregamento.
Na câmara de embarque as frutas ficam armazenadas, e depois são colocadas em
“containeres” de transporte para o embarque.
A utilização de agrotóxicos pode ainda contribuir para contaminação do ar,
da água e do solo, pela maneira da aplicação, que é por aspersão, a quantidade de
produto que chega até o solo, sua formulação e seu grau de toxicidade ambiental e
humana.
Os trabalhadores do abacaxi, conforme ALEXANDRE (2009) são na maioria
do sexo masculino, com média de idade de 31 anos, com cerca de oito anos de
estudo, composta de negros e pardos. São trabalhadores rurais assalariados e todos
têm a “carteira assinada”, mas somente 63% é sindicalizado. Possuem em média de 1
a 4 anos na empresa, com carga horária semanal de 44 horas, trabalhando de oito a
nove horas por dia expostos direta ou indiretamente aos agrotóxicos.
A organização do trabalho compreende tarefas de acordo com a função
exercida pelos trabalhadores, distribuídos nas categorias de misturadores de veneno e
fertilizantes, aplicadores, colhedores, transportadores e selecionadores, com carga
horária variando de acordo com a função, conforme depoimento prestado por
gerentes da empresa. As Atividades são distribuídas em horário diurno e noturno,
com grande rotatividade da mão de obra.
Muitos já trabalham há mais de 10 anos na agricultura e referem que para
efeito da admissão realizaram apenas o exame físico e o hemograma. Reconhecem o
uso de agrotóxicos na empresa, consideram que os agrotóxicos e fertilizantes podem
fazer mal à saúde e que tem contato com os produtos por até nove horas diárias. No
entanto, desconhecem os fertilizantes com que lidam e tampouco são informados
sobre quais os produtos que trabalham. Poucos sabem do nome do fertilizante ou do
agrotóxico utilizado em seu local de trabalho, em razão da quantidade de produtos
utilizados, ou até mesmo por não terem essa informação.
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Relataram haver recebido algum treinamento dos tipos: admissional,
continuado ou eventual em saúde e segurança no trabalho, mas desconhecem as
atividades desenvolvidas pela empresa e seus riscos a saúde, trabalho e ambiente. A
maior parte recebeu treinamento sobre uso de EPI’s, mas não para a leitura dos
rótulos dos produtos. Mais da metade referiu não ter acesso à essa informação e
mesmo os que têm sentem-se inseguros ou com medo, pouco capacitado para
desenvolver as atividades de trabalho.
Um aspecto muito importante que foi informado pelos trabalhadores diz
respeito ao descumprimento dos períodos de reentrada nas áreas onde foram
aplicados os agrotóxicos ou fertilizantes, assim como não é observada a direção dos
ventos quando estão aplicando os agrotóxicos.
O uso de EPI’s é feito por quase metade dos trabalhadores, mas há um
quantitativo importante que nunca usou mascara e óculos e não toma banho após a
atividade de trabalho.
A maioria refere que o trabalho com o uso de agrotóxicos e fertilizantes pode
fazer mal à saúde, muitos já se sentiram mal durante as atividades de trabalho e
apesar de relacionar com os venenos, não buscaram atendimento. Os problemas de
saúde são relacionados a sintomas gerais, sintomas neurológicos e os sintomas
oculares. Dentre eles, destaca-se a cefaléia e o ardor ocular.
Em estudos sobre a percepção de riscos de comunidades agrícolas expostas a
agrotóxicos em duas localidades do Estado do Rio de Janeiro foi possível observar
que a maioria dos entrevistados (n=60) percebia algum perigo nas práticas de uso
destas substâncias (apenas um entrevistado não identificou perigo qualquer). No
total, 90% dos trabalhadores, quando perguntados sobre os agrotóxicos (de uma
maneira genérica), responderam “perigoso”, “muito perigoso”, “um perigo”, ou “um
troço muito ruim” (PERES e ROZEMBERG, 2003).
Há diferentes níveis de exposição entre os trabalhadores do abacaxi, em
função do seu perfil e da que desenvolvem, sendo os trabalhadores da área de
preparação dos agrotóxicos e fertilizantes e os aplicadores os grupos mais
vulneráveis.É importante ressaltar a dificuldade apontada pelos trabalhadores em
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relação ao acesso ao atendimento médico na empresa ou em serviços do SUS, que
trataremos no item das relações de trabalho.

7.1.3 O trabalho e o trabalhador do cultivo de Banana

Destacaremos o processo de trabalho dos pequenos produtores18 considerados
“parceiros” da Empresa da banana, cuja labuta ocorre de forma integrada à produção
moderna, com uso de tecnologias e insumos que garantam a melhoria da qualidade
do fruto com vistas à comercialização.
As mudas podem ser adquiridas junto ao empresário, que faz a clonagem das
plantas, ou produzidas de modo tradicional pelo agricultor, contanto que siga as
exigências do padrão produtivo da empresa. A utilização de novas tecnologias
propicia a exata previsão dos frutos por meio de fitas de marcação articuladas a um
programa computacional, para a elaboração do cronograma de comercialização.
O trabalhador desenvolve inicialmente o combate às ervas daninhas,
principalmente nos primeiros cinco meses do plantio, utilizando herbicidas como
Paraquat e Diuran. Depois é feito o desbaste, que consiste em selecionar um dos
filhos na touceira, eliminando-se os demais, utilizando-se faca, goiva, goivão ou
enxadeco, de acordo com a variedade e o estágio da cultura. Faz-se o toalhete de
plantas, para eliminar o acúmulo de bainhas secas na planta, evitando assim a
proliferação de pragas e melhorando a distribuição da irrigação. A irrrigação
(fertirrigação) é propiciada pela extração de água do Aquífero Jandaíra, sendo que a
banana é consumidora potencial desse recurso, necessitando de 40 a 50 litros de água
por dia para cada planta. Utiliza-se uma calda orgânica para proceder à adubação.
A etapa seguinte é a desfolha, cuja finalidade é eliminar as folhas secas que
não mais exercem função para a bananeira, bem como todas aquelas que embora
ainda verdes possam interferir no desenvolvimento normal do fruto. A eliminação da
ráquis masculina ("coração") da bananeira proporciona aumento do peso do cacho,

18

Informações produzidas a partir de material colhido em campo por Fabíola Castro.
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melhora a sua qualidade e acelera a maturação dos frutos; reduz os danos por
tombamento das bananeiras.
O embolsamento dos cachos objetiva aumentar a velocidade de crescimento
dos frutos, evitar o ataque de pragas, melhorar a aparência e qualidade da fruta,
proteger os frutos do efeito abrasivo dos venenos utilizados no controle da SigatokaAmarela. O odor forte dos agrotóxicos que ficam impregnados nos sacos é motivo de
muitas queixas pelos trabalhadores. Em todas essas etapas o trabalhador está exposto
a riscos físico, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes, quer seja pelo uso
das ferramentas ou pela presença de insetos entre as folhas da banana.
A toalhete dos cachos é feita pelo trabalhador com o auxílio de foice para a
retirada total ou parcial as folhas que estão em contato direto com o cacho, evitando
a ocorrência de injúrias ao fruto e prejudicando a sua comercialização. É feita a
marcação dos cachos, e o corte do mangará e eliminação da falsa penca utilizando-se
de foice.
Para a despistilagem, que proporciona o melhor enchimento da ponta da fruta,
melhorando a aparência e a qualidade da mesma, é necessário utilizar escadas
escoradas na planta. O amarrio é feito para evitar a perda de cachos por quebra ou
tombamento da planta procedendo também o escoramento de escada na planta.
Depois é realizada a limpeza da faixa de irrigação para manutenção no
sistema de irrigação, aumentando assim, a eficiência de aplicação da irrigação e da
fertirrigação, além de ajudar no combate da broca do rizoma, com auxílio de rastelo.
Para o rebaixamento inicial da planta e rebaixamento final do pseudocaule
utiliza-se o facão. Na colheita, os cachos são transportados em carroças adaptadas,
pendurados em ganchos até a área onde se processa a limpeza em solução de água,
detergente e hipoclorito de sódio, para em seguida ser comercializada (FIGURAS 26
e 27).
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Figura 26 - Colheita da banana em área

Figura 27 - Trabalhadores da área de

de “parceiro” do agronegócio.

colheita da banana.

É importante frisar os riscos existentes em todas as etapas apresentadas, dada
a fertirrigação utilizada e a utilização de agrotóxicos quer sejam diretamente
aplicados no caule ou com pulverizações manuais, quer seja pela pulverização aérea
que ocorre de 3 a 5 vezes em cada ano na região.
Na empresa da banana, há a área de pós-colheita, onde o fruto recebido é
despencado, selecionado, higienizado e embalado, pronto para o mercado.
O trabalho é realizado prioritariamente por homens com idade média de 36
anos e em menor proporção, por mulheres com idade média de 23 anos, geralmente
com baixa escolaridade representada por menos de cinco anos de estudo. A quase
totalidade dos trabalhadores é regida pela CLT e a renda familiar varia de um a dois
salários-mínimos. A maior parte dos trabalhadores dedica-se à agricultura há cerca
de 12 anos e desempenham funções em distintos setores em função da demanda,
expondo-se a diferentes riscos laborais. Referem ter feito algum tipo de exame
admissional como o hemograma completo. A maioria tem conhecimento sobre o uso
de agrotóxicos e fertilizantes e reconhecem que fazem mal à saúde, pois estão
expostos direta ou indiretamente às substâncias, citando o trabalho em áreas
pulverizadas e a permanências nos setores quando acontece a pulverização aérea.
Embora relatem ter recebido treinamento admissional e ter conhecimento
sobre as atividades e os riscos à saúde, a maioria dos trabalhadores não tem acesso às
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informações dos rótulos dos produtos, nem tampouco conhecimento sobre as
substâncias presentes nas caldas tóxicas.
Quanto às informações sobre proteção da saúde no trabalho, o uso de EPI é
referido pela maioria dos trabalhadores, embora uma parcela significativa não tenha
recebido e considere-os inadequados às atividades que realiza, causando incômodos,
sendo a bota e o macacão os mais utilizados. Informam que quando da ocorrência de
acidentes a empresa não emite a CAT.
Dentre os sintomas relacionados à exposição a agrotóxicos os mais comuns
são cefaléia e problemas no estômago. Mesmo sentindo alterações na saúde, mais da
metade não procura atendimento e os demais buscam o médico da própria empresa e
em menor proporção, o posto de saúde.

7.1.4 O trabalho do pequeno produtor
O trabalho camponês tem como característica o envolvimento de membros da
família nos processos de produção cujos plantios garantem a subsistência do núcleo
familiar. Os pequenos produtores da Chapada do Apodi são na maioria homens com
faixa etária variando de 30 a 42 anos, baixa escolaridade, geralmente com 1 a 4 anos
de estudo, sendo significativa a parcela de analfabetos. A renda familiar fica em
torno de 1-2 salários mínimos, sendo que metade informou renda inferior a 1 saláriomínimo. A maioria consome a água proveniente do canal, utilizada para irrigação dos
plantios. Cultivam frutas (especialmente mamão, goiaba, ata, graviola) e grãos
(milho, feijão, sorgo) em áreas de pivô central. Informam usar agrotóxicos e se expor
diariamente ou semanalmente aos mesmos por contato direto e admitem trabalhar em
áreas pulverizadas. Poucos trabalhadores receberam alguma orientação sobre saúde e
segurança no trabalho, mas desconhecem os riscos aos quais estão expostos. As
orientações que referem são prestadas por vendedores das lojas que os visitam para
proceder a venda dos venenos. Embora alguns trabalhadores tenham informado ter
conhecimento sobre o Receituário Agronômico, nenhum respondeu que o seguia. A
aplicação dos venenos é feita por meio de aplicador manual e em menor proporção.
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A percepção dos riscos entre agricultores, conforme estudos realizados por
POLTRONIÉRI (1998), PERES et al. (1999) e MOREIRA et al. (2000), geralmente
é fruto de várias condições, tais como: a falta de comunicação dos riscos no meio
rural, o nível de escolaridade, o comércio intenso de “defensivos agrícolas” e outros
produtos agroquímicos, desconhecimento de direitos e deveres trabalhistas, ausência
de condições financeiras para aquisição de equipamentos de proteção.
Detêm pequenos lotes de terra e contratam eventualmente outros
trabalhadores para a realização das atividades de cultivo pagando-lhes diárias a
baixos preços. As principais queixas são cefaléia, intoxicação, tontura e vômitos.
Informaram que quando se sentiram mal, cerca de metade não procura nenhum tipo
de atendimento e poucos buscam o Posto de Saúde ou o Hospital. Apresentam sinais
clínicos gerais e neurológicos, sendo mais presentes a dor-de-cabeça, a dificuldade
de concentração e redução da memória.
É, portanto, um grupo muito exposto à ocorrência de intoxicações, tendo em
vista o contato direto com os agrotóxicos, a falta de assistência técnica para os
plantios e a ausência de políticas públicas que promovam a educação do homem do
campo.

7.2 A QUEM ENOBRECE O TRABALHO QUE EMPOBRECE?

A reestruturação produtiva em processo na região do Baixo Jaguaribe tem
causado significativos impactos sobre o trabalho agrícola, ao criar novas categorias,
como o trabalhador rural assalariado e o parceiro do agronegócio. O trabalho
assalariado cria novas desigualdades no campo do trabalho, pois atinge também o
pequeno produtor que não tendo condições de sustentar sua família se torna também
um trabalhador assalariado sazonal, se submetendo a diferentes relações e riscos.
Percebe-se ainda, a ampliação da subordinação dos pequenos produtores
agrícolas que se vinculam às empresas agrícolas, por meio de mecanismos
financeiros, pela aceitação das tecnologias impostas para a produção e pela
submissão às normas definidas para a compra da sua produção. Esses são fragmentos
do signo do capitalismo na região. Segundo ELIAS et al (2007), o trabalhador
agrícola assalariado é “um proletário agrícola, é aquele trabalhador cujas relações de
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trabalho constituem prestação de serviços, isto é, cuja força de trabalho é uma
mercadoria que ele vende ao empresário agropecuário em diferentes momentos do
processo produtivo”.
O trabalho formal, a oportunidade de ter a “carteira assinada” tem atraído
uma legião de despossuídos de suas terras e sem condição de produzir, se submete a
condições precárias de trabalho, se transformando em um proletário das grandes
empresas. Abordaremos aqui as mudanças nos processos de trabalho em tempos de
modernização agrícola no baixo Jaguaribe, aflorando as percepções e significados
para o trabalhador.

7.3 A voz do dono e o dono da voz: sentimentos e significados
do trabalho na visão do trabalhador
A oportunidade de trabalhar com a carteira assinada, com recebimento do
salário todo mês, moveu muitos trabalhadores para o mercado formal agrícola, que
vislumbravam no emprego nas empresas do agronegócio, a possibilidade de ter uma
melhor condição de vida. Os discursos demarcam aspectos da destruição do modo de
vida camponês pelo abandono de políticas públicas que transferem para o empresário
o cumprimento do papel do Estado. Dessa forma, percebe-se que a falta de opção é
construída socialmente, restando aos trabalhadores a alternativa de submeterem-se a
processos de trabalho intensos e novos modos de vida.
“(...) eu mesmo tenho quarenta e dois anos e nunca tinha assinado a
carteira em canto nenhum, é por isso que muita gente se reprime em falar
mesmo porque bom ou ruim é o que a gente tem”.
“(...) porque aqui num tinha outro recurso, nada! Paga bem direitinho,
quando é no fim da safra que a gente vai pra Caixa Econômica tá tudo
direitinho, ela (empresa) trabalha muito direitinho com pagamento”.

O discurso se modifica para os grupos que trabalham em regime de
sazonalidade, especialmente na cultura do melão, pois o contrato é somente por seis
meses, o que corresponde ao período da colheita dos frutos, quando a empresa
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necessita de maior mão-de-obra, o que pode ser considerado uma estratégia das
empresas para diminuir os seus custos. Concluída a atividade, os trabalhadores são
demitidos, na esperança de serem recontratados na safra seguinte. Nesse período, o
Estado subsidia a empresa indiretamente, uma vez que assume o pagamento do
seguro-desemprego aos trabalhadores, concedendo três parcelas do benefício para
trabalhadores que comprovarem vínculo empregatício de no mínimo seis meses,
quatro parcelas para o trabalhador que comprovar vínculo empregatício de no
mínimo doze meses e cinco parcelas, para os que comprovarem vínculo empregatício
de no mínimo vinte e quatro meses, conforme a Lei n.º 8.900, de 30 de junho de
1994.
“Né um salário mínimo não, que tem os descontos. Nós ‘trabalha’ seis
meses [...] depois renova os papéis e começa a trabalhar de novo.”
“Eu trabalho lá há quatro anos, faz quatro ou cinco. Todo mundo que
trabalha lá, é contrato de seis meses. A gente aqui tudinho.”
“Vai sair funcionário, pega, vamos dizer, dois mil peão. Aí no período do
inverno, ficam umas cem pessoas, o restante é dispensado”.
“É muito comum sair da empresa com medo do risco e passar certo tempo
desempregado. A solução é voltar! Porque você não vai ficar
desempregado, a gente se obriga mesmo sabendo que é uma empresa de
risco!

As condições de trabalho, no que concerne ao uso de EPI’s e a saúde do
trabalhador exposto aos venenos, apresentam outra feição quando da visita de
auditorias ou do Ministério do Trabalho. Os trabalhadores são obrigados a prestarem
declarações falsas sobre os produtos que são usados indevidamente pelas empresas,
com ameaças de perder o emprego caso não obedeçam às ordens do gerente.
“(...) porque esses caras também, esses caras são brasileiros procura
também esses produtos certo, mas quando chega a auditoria mesmo o
produto que era aceito que eles num aceitava lá no exterior, porque tem
produto lá que num aceita não, e eles aplicavam aqui”.
“Esse ‘rizomil’ aí, ele não é liberado pra ser aplicado. Quando chega o
Ministério do Trabalho, que tava havendo uma aplicação de ‘aliete’, um
fungicida, umas nove horas, o engenheiro foi lá rapidamente, falou pro
operador se o pessoal de chegar aí e perguntar que produto é esse, você
vai ter que dizer que é fertilizante, aplicando fertilizante”.
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“Às vezes a gente aplica uma área aqui, quando vem uma auditoria de
fora, a gente bota as placas identificando que num pode trabalhador entrar
naquela área. Mas quando não é época de auditoria, as placas não são
colocadas, o cara entra na área no outro dia. É assim, a gente sabe, eu
tenho plena consciência disso.”

Mesmo diante da percepção que o trabalho que realizam é prejudicial para a
sua saúde, os trabalhadores não vêem outra opção, senão a de se submeter às
condições impostas. O perigo da exposição aos venenos permeia as falas,
expressando os riscos aos quais se submetem para a obtenção do salário mínimo.
Para os trabalhadores, trabalho passou a ser sinônimo de sofrimento e sacrifício, por
terem que acordar de madrugada, passar o dia exposto ao sol e não ter mais o
descanso no domingo. Além disso, não dispõem de informações sobre as áreas
pulverizadas e não é cumprido o período de reentrada19 nos plantios.
“(...) é a questão de ver que nós ‘tamos’ sofrendo todo o santo dia, esses
produtos químicos que são muito, eles são muito fortes, eu li as bulas
desses venenos ‘tudinho’. Quando eu entrei na empresa eu comia abacaxi,
mas hoje em dia não tem quem faça eu comer abacaxi porque eu sei todo
santo dia o que é aplicado ali em cima (...)”.
“(...) todo dia a gente se levanta de madrugada pra ‘vim’ pra cá. Passo o
dia todinho no meio do sol quente desse, e quando chega no final do mês
a gente fica com uma mincharia. Aí começa a reclamar que se levanta de
madrugada. Nós ‘passa’ até dia de domingo aqui, é desse jeito, é assim
que funciona.”
“(...) aplicam a noite, durante o dia trabalham, entendeu, tem dez sessões,
se naquelas dez sessões for fazer alguma coisa, o funcionário tem que
entrar dentro, o funcionário não pode fazer nada, ele chega lá, a aplicação
foi feita a noite, chega lá tá tudo tranqüilo, é sereno da noite mesmo”.
“Uma vez eu tava trabalhando, chegou um trator para aplicar, não sei o
que era, aí mandaram a gente sair, aplicou, as folhas ainda pingando! Só
não sei o que era! Disse que nós tínhamos de entrar e terminar a sessão
porque não podia atrasar, não! E nós fomos obrigados a entrar com roupa
e tudo na sessão”.

A vida dos trabalhadores sofreu intensas modificações e tiveram que se
acostumar a novos hábitos, como ir de ônibus para o trabalho, levar o alimento feito
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Os produtos registrados para uso agrícola possuem um período de reentrada mínimo de 24 horas, ou
seja, após a aplicação do produto, a área deve ser isolada e sinalizada e, no caso de necessidade de
entrada no local durante este intervalo, o uso de equipamentos de proteção individual é obrigatório.
Esse período de reentrada é necessário para impedir que pessoas entrem em contado com o agrotóxico
aplicado, o que aumenta muito o risco de intoxicação.

