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Resumo
A região do Pontal do Paranapanema localiza-se no extremo Oeste do Estado de São Paulo. A
espacialização utilizada neste estudo é a adotada pela Unipontal (União do Municípios do Pontal do
Paranapanema, composta por 32 municípios. Neste contexto tomamos como área de estudo para esse artigo
o Assentamento São Paulo, localizado no Município de Presidente Epitácio – SP. No qual pretendemos
problematizar a entrada da empresa Refricom Mercantil nesse assentamento por meio da relação que ela
vem exercendo subordinação da mão-de-obra camponesa. Destacando que o assentamento São Paulo foi o
primeiro a receber o pacote dos pepinos, sendo utilizando como área experimental, que logo depois
desencadearia a expansão do cultivo para outros novos municípios do Pontal (Teodoro Sampaio, Mirante
do Paranapanema e Sandovalina).

Palavras-chaves: Subordinação; assentamento; trabalho; campesinato; agrotóxicos.
INTRODUÇÃO
O trabalho 4 apresenta dados parciais de uma das equipes de pesquisa do
Projeto Temático: "Mapeamento e Análise do Território do Agrohidronegócio Canavieiro
no Pontal do Paranapanema – São Paulo – Brasil: relações de trabalho, conflitos e formas
de uso da terra e da água, e a saúde ambiental 5" desenvolvidas pelo coletivo de pesquisa
CETAS/CEGeT. Com isso, discutiremos as tramas que envolvem o processo de
subordinação do trabalho e da renda das famílias camponesas - junto a empresas
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capitalistas - especificamente na produção de pepino para conserva, no Assentamento São
Paulo, município de Presidente Epitácio (SP).
Para avançarmos na discussão estruturamos o presente artigo em três momentos.
No primeiro momento trabalharemos com a luta dos sujeitos sociais no processo de
constituição do Assentamento São Paulo no contexto da luta pela terra no Pontal do
Paranapanema, região localizada no extremo Oeste do estado de São Paulo. Em seguida
refletiremos sobre elementos coletados pela pesquisa de campo (ainda em andamento)
que busca compreender o desenvolvimento da produção de pepinos nos assentamentos de
Reforma Agrária no Pontal do ParanapanemaNo terceiro momento localizaremos os lotes
que produzem pepinos no Assentamento São Paulo e a intensificação da produção na
busca da profissionalização subordinada dos camponeses, realidade que encontramos em
outras comunidades.
Nosso objetivo neste artigo é centralizar a análise referente as implicações na
saúde, nas rotinas de trabalho e na vida dos assentados na subordinação e integração a
indústria de picles existentes no Assentamento São Paulo, no município de Presidente
Epitácio.
A metodologia utilizada nesta pesquisa consiste em trabalho de campo com
realização de entrevistas semiestruturadas. Foram entrevistadas 22 famílias do
assentamento São Paulo que estão envolvidas em diversos estágios e ciclos da produção
de pepinos. Levantamos informações no formato de registros de áudios e imagens que
foram georreferenciadas e apresentadas em mapas temáticos. Para essa discussão,
levantamos uma amostragem de entrevistas a partir de palavras chaves essenciais para
entender o objetivo deste artigo: agrotóxicos, saúde e alterações no trabalho.
Esta metodologia nos permite analisar como as famílias assentadas do
Assentamento São Paulo estão vivenciando em suas terras o processo de monopolização
do território pelo capital, o uso indiscriminado de agrotóxicos subordinando a renda da
terra e do trabalho.
A LUTA PELA TERRA NO PONTAL DO PARANAPANEMA E FORMAÇÃO
TERRITORIAL DO ASSENTAMENTO SÃO PAULO.
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A região do Pontal do Paranapanema localiza-se no extremo Oeste do Estado de
São Paulo. Há varias possibilidades que se podemos delimitar espacialmente a região,
desde parâmetros culturais, físico a históricos e geopolíticos. A espacialização utilizada
neste estudo é a adotada pela Unipontal (União do Municípios do Pontal do
Paranapanema, composta por 32 municípios.
A região apresenta baixa densidade demográfica (30 habitantes por km²), sendo
uma das menos povoadas do Estado, e a segunda com pior IDH (Índice de
Desenvolvimento Humano), atrás apenas da região do Vale do Ribeira (IPEA, 2003). A
região do Pontal do Paranapanema tem sofrido historicamente um intenso processo de
desmatamento, substituindo áreas de Mata Atlântica e de Cerrados, por pastagens e
atualmente pela expansão do monocultor de cana de açúcar. Um dos principais resultados
da ocupação desenfreada do território são os graves problemas de erosão (laminar e
linear) em solos como predomínio de classes textuais arenosas. Restam apenas 2% da
vegetação nativa do Pontal do Paranapanema, (SANTOS. João Dagoberto. 2012. p.p.
167,168).
Desde final do século XX, o Pontal do Paranapanema ficou conhecido
nacionalmente e internacionalmente pelos conflitos sociais entorno da disputa pela posse
da terra. Esta disputa está associada a identificação do potencial de implementação de
assentamentos por parte dos movimentos organizados de trabalhadores rurais, tendo em
vista o histórico de ilegalidade no registro das terras (FERNANDES, 2010).
A ocupação fundiária da região fundamentou-se, basicamente, na grilagem de
terras, sendo este um processo de falsificação de documentos das propriedades
(FERNANDES, 1996). O inicio da grilagem nas terras do Pontal do Paranapanema está
datado em maio de 1856, com a chegada à região de Antônio José de Gouveia que registra
uma imensa gleba de terras chamada Pirapó-Santo Anastácio, tendo os limites da fazenda
desde a barranca do Rio Paranapanema, seguindo por 10 léguas o Rio Paraná acima e
voltando-se 23 para leste, pelas vertentes do Rio Pirapó, até encontrar-se de novo com o
Rio do Paranapanema. No mesmo período o grileiro, José Teodoro de Souza, registra a
posse da Fazenda Rio do Peixe ou Fazenda Boa Esperança do Aguapehy com as divisas
nas barrancas do rio Turvo, cujas nascentes estão nos municípios de Agudos e Bauru,
sendo está fazenda ainda maior do que a primeira (FERNANDES, 1996).
É importante pontuar que após 1850,
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(...) A lei de terras permitia a legitimação das terras ocupadas até 1856
e proibia as ocupações de terras devolutas, determinando sua aquisição
unicamente por meio da compra. As terras que não foram
regulamentadas a partir das determinações desta Lei passaram a ser
consideradas como devolutas. (RAMALHO. 2002 p. 51).

Travando-se lutas judiciais e legislativas pelo reconhecimento destas posses como
ocorreu com o grileiro Manuel Goulart, que necessitava do reconhecimento oficial de
“suas” terras, para tanto, encaminhou petição ao Ministério da Agricultura solicitando
permissão para receber colonos estrangeiros (RAMALHO. 2002 p. 52). Estes
reconhecimentos possibilitaram a “festa dos grileiros” que dividiram, venderam, trocaram
os grandes grilos em glebas de terras menores, buscando descaracterizar a grilagem de
terras na região. Estes colonizadores contrataram jagunços armados com o objetivo de
limpar o território e exterminar o “bugre ateu”. Esse foi o início do conflito fundiário no
Pontal do Paranapanema. (RAMALHO, 2002, p. 52).
O inicio da construção em 1917 da estrada de ferro Sorocabana, que ligaria o
estado de São Paulo ao estado do Mato Grosso, contribuiu com a chegada de migrantes
para o vale do Paranapanema nas plantações do café formando povoados ao longo de seus
trilhos, tendo sua população regional crescido em 10 anos de 275.000 para 416.000
pessoas. Os povoados cresceram e se tornaram municípios: Marabá Paulista, Euclides da
Cunha Paulista, Teodoro Sampaio, Rosana, Mirante do Paranapanema, Venceslau,
Anastácio, entre outros.
As ações do “colonizador grileiro” desenvolveram a organização e resistência dos
posseiros, que na década de oitenta, recebe a contribuição de um novo personagem na
luta pela terra no Pontal do Paranapanema, o trabalhador expropriado, excluído,
marginalizado, que faz parte da reserva de mão de obra à disposição dos capitalistas, que
no movimento da luta foi se denominando de trabalhador sem-terra (FERNANDES,
1996).
As ocupações de terras pela região foram possibilitadas em contingentes humanos
devido a dois fatores determinantes que possibilitaram o agrupamento de trabalhadores
expropriados, sendo eles a construção da Destilaria Alcídia e o início da construção de
três usinas hidrelétricas (Porto Primavera no rio Paraná, Rosana e Taquaraçu no Rio
Paranapanema).
Como nos afirma Antônio apud RAMALHO (2002, p. 62).
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[...] essas obras, com recursos públicos, além de promover a integração
econômica na região, proporcionaria a elevação do padrão de vida da
população e, sobretudo, criaria a expectativa de mais de trinta mil
empregos. Entretanto, a década de 80 (1983), se caracteriza com a
desaceleração das obras das usinas e com a consequente demissão de
milhares de trabalhadores. Essa demissão, em massa, por parte da
CESP, e das empreiteiras, somada às enchentes do rio Paranapanema,
foi o estopim de uma situação crítica que já existia, renascendo assim o
movimento social dos camponeses, - „operários temporários‟. A partir
daí, tem-se toda a organização do movimento, e, que se transformará
em vários movimentos reivindicatórios por trabalho e terra [...].

O conjunto das ações desenvolvidas pelos trabalhadores na reivindicação
conquista e resistência nos territórios do Pontal do Paranapanema pode destacar a
ocupação da fazenda Água Sumida, no município de Teodoro Sampaio, que acabou
resultando no assentamento de 121 famílias em 1988.
Para Ramalho, (2002), neste mesmo ano foram assentadas oitenta e sete famílias
na fazenda Areia Branca no município de Marabá Paulista. Faz-se necessário ressaltar
que esse processo de organização pela conquista do território contou com a participação
de várias entidades e/ou instituições, destacando-se a CPT (Comissão Pastoral da Terra),
29 CEB’s (Comunidades Eclesiais de Base), Sindicato dos Trabalhadores Rurais, partidos
políticos (PT, PC do B, etc.), que assumiram um papel fundamental na construção de um
espaço político-social que redimensionou (Ramalho, 2002), essas novas experiências de
luta.
A soma dos aliados em várias frentes de luta possibilitou que a primeira ocupação
enquanto Movimento dos Trabalhadores Sem Terra - MST - acontecesse na região do
Pontal do Paranapanema no dia 14 de julho de 1990, com setecentas famílias que
ocuparam a fazenda Nova Pontal, no distrito de Rosana, município de Teodoro Sampaio.
Sendo estas famílias de trabalhadores vindas de vários municípios da região e do norte
do estado do Paraná.
FERNANDES, (1996) faz um levantamento histórico que nos provoca e contribui
para compreender a construção deste novo território político/social descrevendo que
depois de um período de oito meses de muita fome, frio, doenças, despejos e repressão
do Estado por parte da polícia militar, as famílias de trabalhadores do acampamento João
Batista da Silva saem das margens da Rodovia SP-613, no município de Teodoro Sampaio
para ocupar, em 23 de março de 1991, uma área de 2.872 hectares da fazenda São Bento,
no município de Mirante do Paranapanema. A fazenda tem 5.106 hectares e estava sob
domínio de Antônio Sandoval Neto, famoso grileiro da região. Desse imóvel, 2.872
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hectares haviam sido classificados pelo INCRA como latifúndio por exploração. A partir
do dia 23, mais vinte e quatro famílias procedentes de Mirante do Paranapanema e de
municípios vizinhos também acamparam na fazenda São Bento.
Este autor nos mostra que os trabalhadores “ocupam e reocupam” por diversas
vezes está área adotando uma estratégia inédita na região, instalaram o acampamento na
estação Engenheiro Veras entrando na fazenda somente para trabalhar, ou seja, no período
do dia produziam alimentos na área e a noite se recolhiam ao acampamento. Dessa forma,
quando os oficiais vinham citá-los, os trabalhadores estavam no acampamento, portanto,
fora da fazenda ocupada. O processo de intensificação na luta possibilitou que fosse
realizado na fazenda São Bento vinte e duas ocupações. Está tática de luta do Movimento
dos Trabalhadores Sem Terra, gerou um desgaste do grileiro Sandoval Neto e pressionou
o Estado a realizar a desapropriação da área. A constituição deste espaço de luta e
resistência contra o latifúndio possibilitou confirmar a tese dos trabalhadores de que a
conquista da fazenda São Bento representava a “derrota dos grileiros” e a possibilidade
de territorialização da luta para as outras fazendas. Sendo 30 confirmadas em 12 de
fevereiro de 1994, quando acontece o acordo entre governo e o latifundiário.
No ano 1995, a região do Pontal do Paranapanema torna-se uma das regiões do
país com maior índice de conflito fundiário, possuindo o maior número de ocupações de
terras, estratégia utilizada principalmente pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Terra
MST, estas ações resultaram na conquista de várias áreas de assentamentos.
As terras do Pontal do Paranapanema possuem em sua essência histórica o
conflito, luta e a resistência, desde o passado com os índios lutavam para permanecer no
território e impedir o avanço do opressor. Em resumo isso nos leva a formação de diversos
assentamentos no Pontal, como o Assentamento São Paulo, localizado no município de
Presidente Epitácio que é nosso local de estudo.
Recorrentes do processo de ocupação de terras na região e fruto da resistência dos
camponeses é instalado no ano de 2003 no município de Presidente Epitácio o
Assentamento São Paulo, com uma área total de 1.855,28 hectares de terra sobre o
domínio do Estado, sendo um dos mais novos assentamentos do município de Presidente
Epitácio.
Antes de se formar assentamento a fazenda São Paulo pertencia ao grupo Cia.
Mate Laranjeira, neste sentindo as ocupações de terra nesta área se iniciaram a partir de
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dezembro de 1998, com 25 famílias organizadas pelo MAST (Movimento dos
Agricultores Sem Terra), todavia a ocupação constitui-se em “reintegração e assim
consecutivamente, até funcionários do INCRA iniciarem um laudo de vistoria, com fins
de desapropriação, já no final do ano de 1999” (FELICIANO, 2009, p.432).
Ao longo da ocupação as famílias que ali se instalaram passaram a realizar
atividades de plantio tornando maior o conflito entre os camponeses e os grileiros. Como
podemos observar:
Nesse ínterim, a Cia. Mate arrendou a fazenda para o Sr. Antônio
Pereira Ferreira e sua esposa, Ana Maria Soriano Ferreira1 Choupal se
unem ao acampamento da Fazenda São Paulo, localizado as margens
da estrada municipal SP45. Durante o processo de
ocupação/desocupação, as famílias começaram plantio na área, fazendo
com que o conflito com o arrendatário viesse a florescer. O clima de
tensão aumentou, quando este ameaçou gradear a plantação dos
acampados. (FELICIANO, 2009, p.432).

Com todo este conflito acontecendo o governo do Estado de São Paulo se posicionou
criando uma proposta de negociação com os moldes do ITESP e INCRA, pois a Fazenda
do Estado ingressara no ano de 2000, com uma ação discriminatória, tendo em vista que
o título da fazenda possuía vínculos com o grilo Pirapó-Santo Anastácio (FELICIANO,
2009, p.433). Diante de todo esse processo colocado, cerca de 400 famílias conseguiram
alterar frações da estrutura fundiária desse perímetro retomando as terras públicas e
transformando-as em terras de uso camponês (FELICIANO, 2009, p.434)TRAMAS
CONSTRUÍDAS PELA INDÚSTRIA PARA SUBORDINAR OS CAMPONESES
DOS ASSENTAMENTOS DO PONTAL DO PARANAPANEMA.

Em outubro de 2013, chega a região a indústria conhecida como Refricom
Mercantil SA. Empresa com várias unidades distribuídas por todo o território brasileiro,
atuando no setor de produtos de vegetais processados, tendo entre seus clientes grandes
empresas do setor alimentício do país. Entre elas encontra-se: fábricas alimentícias,
hospitais, autosserviços, restaurantes, cafeterias, escolas, pizzarias, cozinhas industriais e
fast foods. Possui uma linha de processamento 100 % automatizada, com tecnologia
importada de países como Japão, Austrália, Inglaterra, Nova Zelândia e Estados Unidos 6.

6

Informações obtidas na web site da empresa Refricom Mercantil, link de acesso
<http://www.refriconalimentos.com.br/quemsomos.html>. Acesso em: 10 jul. 2017.
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A empresa iniciou suas atividades em 1990, no município de Itapecerica da Serra,
estado de São Paulo. Em 1991 é inaugurada a unidade de Arujá também no interior do
Estado de São Paulo. No ano de 2002 uma terceira unidade é aberta em Bataguassu,
localizada no interior do estado do Mato Grosso do Sul, suas atividades nesta planta estão
voltadas para a produção de alimentos em conserva. De 2008 a 2010 foram inauguradas
mais duas unidades, uma em Recife no estado de Pernambuco e outra em Registro no
estado de São Paulo. Com intuito de ampliar sua produção e logística na região sul do
país em 2012 a Refricom adquire a empresa cozinha fácil.
Quanto à estrutura da empresa, possui a unidade de Biguaçu – SC, Itapecerica da
Serra – SP e Recife – PE que são responsáveis pela produção dos vegetais processados.
Os produtos em conserva são produzidos na unidade Bataguassu – MS. Esta unidade
possui equipamentos modernos com objetivo de produzir picles de pepino e vegetais,
pepininho cornichon, relish, e pimentas variadas como biquinho, dedo-moça e Jalapeño.
Cada setor da produção é mantido sob um rigoroso controle de qualidade segundo a
empresa, técnicos agrícolas e agrônomos compõe o corpo técnico.
Segundo Benini e Feliciano (2016), a empresa passou a desenvolver no
Assentamento São Paulo uma área experimental para a produção de pepinos para
conserva. Após a fase experimental a produção se expandiu e hoje abrange 138 famílias
dos 18 assentamentos de Reforma Agrária (municípios envolvendo Presidente Epitácio,
Teodoro Sampaio, Mirante do Paranapanema e Sandovalina|), conforme podemos
observar na tabela 01:

Tabela 01: Pontal do Paranapanema: Assentamentos Rurais integrados na produção de pepinos

Município

Teodoro
Sampaio

Presidente
Epitácio

N° de
famílias por
assentamento

N° de famílias
envolvidas no
cultivo de
pepino

Porcentagem
de
assentados
integrados

Água Sumida
Santa Teresinha
da Água Sumida
Fusquinha

119

5

4,20%

48

5

10,4%

46

5

10,8%

Santa Zélia

102

9

8,8%

Santo Expedito

43

1

2,3%

Santa Edwiges

42

1

2,3%

Porto Velho

27

5

18,55 %

São Paulo

76

23

28,9%

Assentamentos

Total de
famílias
envolvidas
por
município

26

40
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Lagoinha

Mirante do
Paranapanema

Sandovalina

Santa Rosa II

150
13

12
10

8%
76,9%

Margarida Alves

89

12

13,4%

São Bento

182

6

13,8%

Canaã

54

5

9,2%

Estrela Dalva

30

7

23,3%

Arco Iris

105

6

5,7%

Santa Apolônia

104

12

11,5%

Guarani

68

8

11,7%

Bom Pastor

130

6

4,6%

120

-

TOTAIS
18
1251
Fonte: Pesquisa de Campo do CEGeT/CETAS. (2016).
Organização: DataCETAS (2017).

58

14
138

Conforme os dados apresentados na tabela 01, podemos observar que o processo
de territorialização do plantio de pepinos cria três fenômenos no assentamento e na região:
O primeiro, a área que até então era experimental iniciada em 2013 com cinco produtores
no assentamento São Paulo, surtiu efeito, agora abriga 23 lotes que produzem pepinos e
pimentas 7 para a indústria. O segundo fenômeno consiste em espacialização da iniciativa
produtiva para vários municípios. O terceiro sinal da dominação da indústria é a busca
pela profissionalização dos agricultores, pois o ato de cultivar a terra torna-se mecânico,
onde o agricultor tem função de cumprir os passos metodológicos de produção traçados
anteriormente pela indústria, que constrói a obsolescência do conhecimento dos
agricultores, ou seja, nada mais importa, nem o aprendizado anterior, nem a experiência
no campo, agora o agricultor torna-se um operário do receituário imposto pela indústria
e sua tarefa é se desdobrar para dar conta do planejamento produtivo, pois a execução
rígida deste planejamento leva o agricultor ao sucesso ou ao fracasso.
Fenômenos que constatamos na análise dos dados da tabela 1, pois no município
de Presidente Epitácio têm 40 produtores em três assentamentos, a realidade que foge a
regra é o município de Mirante do Paranapanema, que concentra o maior numero de
assentamentos rurais do Pontal do Paranapanema e também concentra o maior numero de
famílias integradas ao cultivo de pepinos, somando 58 famílias. O mapa a seguir

7

O plantio de pimentas para conserva é uma realidade que encontramos exclusivamente no assentamento
São Paulo, em Presidente Epitácio. Cultura que se alterna com o plantio de pepinos, utilizando-se dos
mesmos traços culturais. O produtor utiliza-se do plantio da pimenta no lugar do pepino aproveitando a
estrutura “enquanto a terra descansa”.
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representa os dados colhidos em pesquisa de campo nos assentamentos do Pontal do
Paranapanema que possuem famílias assentadas que produzem pepinos para a indústria
de picles:
Mapa 1: Assentamentos na produção de pepino no Pontal do ParanapanemaFonte: Data/CETAS (2017).

Além das áreas indicadas na tabela, obtivemos informações com técnico de campo
da empresa Refricon, que existem áreas vinculadas nesse processo de territorialização,
nos municípios de Anaurilândia, Brasilândia e Bataguassu no Mato Grosso do Sul e no
município de Andradina no Estado de São Paulo, em sua maioria nas áreas de
assentamentos Rurais.
Em todas estas áreas da região do Pontal do Paranapanema são produzidos pepinos
para picles e salada que alimentam o mercado de conservas e a demanda das empresas do
ramo de fast foods. A variedade SASSY Hibrido utilizadas nos assentamentos não foge
as já utilizadas no Brasil, com “reduzidos ciclos de cultivo, em torno de 90 dias, e a alta
produtividade, podendo alcançar até 80 toneladas por hectare”, tornando-se
economicamente atrativo por proporcionar rápido retorno do capital investido.
(MARTINS, 2004, p. 34).

PROCESSO DE INTEGRAÇÃO A INDÚSTRIA NO ASSENTAMENTO SÃO
PAULO: EXPECTATIVA DE RENDA DIANTE DA AUSENCIA DE POLITICAS
PUBLICAS.
Segundo relatos dos assentados essa integração com a indústria se deu no início
de 2013, após reuniões com os técnicos da empresa e os assentados do assentamento São
Paulo. Naquele momento foram selecionadas cinco famílias para iniciar o cultivo, onde
todos prepararam simultaneamente um hectare de terra dos seus lotes e realizaram o
plantio de quatro mil pés de pepino da variedade SASSY Híbrido.
Sendo acordado verbalmente com os assentados a garantia de compra com valor
pré-estabelecido pela produção (0,90 centavos de reais por quilo) e o adiantamento de
equipamentos, agrotóxicos, sementes, adubos, lonas, arrames e demais ferramentas
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necessárias para a montagem da estrutura, metodologia de trabalho que se prolifera para
os demais assentamentos.
Diante do exposto temos a expectativa de ser o “melhor dos mundos”, pois
estamos falando de assentamentos que possuem a seguinte realidade: sem políticas
públicas para a produção, transporte e comercialização. Pois somado as características
vegetais (ciclo curto) outros dois elementos representam forte atrativo para os
agricultores, a facilidade operacional do manejo da cultura, fazendo com que todos os
membros da família participem da produção, além da garantia de venda da produção,
firmada previamente através de contrato entre produtor e a agroindústria. “Fechando o
cerco de integração aos assentados” a agroindústria ainda fornece insumos e um pacote
tecnológico de produção, juntamente com assistência técnica própria. Esta realidade de
produção rápida com retorno garantido leva os camponeses a subordinação a indústria
capitalista. Como podemos observar no mapa abaixo que mostra a adesão/integração dos
assentados a indústria:
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Desejos e vontades industriais que submetem os camponeses.
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As medidas produtivas que materializam o modo de produção capitalista 8, não se
apropria do trabalho excedente direto do camponês, mas o faz “mediante um conjunto de
determinações que subordina seu processo de trabalho”, que assume condição de
alienação das coisas, transformando os “produtos do trabalho humano” em mercadoria,
onde a “sua vontade é a vontade alienada da mercadoria”. (SANTOS, 1984. p.p. 64,65)
Para os camponeses que produzem nessa relação é um alimento que se transforma
em mercadoria, que precisa ter tamanho, diâmetro e aparência especifico, que deve ser
alimentado por hormônios e pulverizado por diversos tipos de agrotóxicos, pois precisa
ter um padrão linear e “asséptico” de beleza. Os desejos e vontades industriais que
submetem os camponeses a extensão da “exploração absoluta do trabalho”, personificado
nos desejos da indústria. (SANTOS. 1984. p.p. 1, 2, 61).
A subordinação interfere no processo laboral dos camponeses, pois imprimi “uma
determinação fundamental ao processo de trabalho, na medida em que se converte a terra
em equivalente a mercadoria”, transformando seus frutos em capital. (WANDERLEY,
1981. p. 43). Isto se materializa na imposição de um “padrão técnico de produção que se
funda na lógica da ampliação do consumo de produtos industriais e se legitima pela
atribuição do alcance de maior grau de produtividade” (NEVES, 1981.p.90). Para atingir
as demandas impostas pelo capital o camponês, precisa obedecer às ordens e se adaptar
as suas exigências, para isto, não leva em consideração o cálculo do “custo de sua força
de trabalho e a utiliza como o objetivo de aumentar a renda global da família”. Segundo
Wanderley isto ocorre devido a
(...) Interferência do capital que é, em última instância, quem se
apropria do sobretrabalho camponês, portanto, quem explora, ao
determinar, através, igualmente do mercado, a margem de grau de
intensificação de seu esforço para obtenção do necessário a sua
reprodução. (WANDERLEY, 1981.p.47).

Diante destes aspectos de imposição produtiva e necessidade reprodutiva os
camponeses se sujeitam a perda parcial de autonomia, pois contraem junto a indústria o
endividamento antecipado, para aquisição de insumos, sementes, equipamentos e

8

Segundo José Vicente Tavares dos Santos o modo de produção capitalista constitui uma classe de
trabalhadores expropriados de seus meios de vida e produção e uma classe de proprietários do capital que
vão se apropriar de mais valia gerada pelos trabalhadores no processo produtivo.
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venenos, que condiciona a minimização dos rendimentos a ser obtido por ocasião da
comercialização dos pepinos, se sujeitando a imposição de novos padrões de produção
em oposição ás técnicas agrícolas tradicionalmente praticadas. (NEVES, 1981, p.p. 8587).
Outro aspecto da subordinação está centrado nos desdobramentos das ações da
empresa fomentadora da produção de pepinos quanto a alteração da vida e
condicionamento ao uso indiscriminado de agrotóxicos e o desrespeito aos prazos
mínimos de carência estabelecidos pela ANVISA para manuseio dos frutos e a não
utilização de EPIs – Equipamentos de Proteção Individual.
Esta mecanicidade nas operações de aplicação de adubos e venenos ocorre pela
água que irriga as plantas ou por pulverizações costais. Tais atividades expõem os
camponeses ao alto risco de contaminação com agrotóxicos, devido a intensa utilização
de venenos para a produção: diariamente o plantio recebe adubos e hormônios e a cada
dois dias a roça é pulverizada com fungicidas, inseticidas e pesticidas que são
determinadas por uma tabela de aplicação deixada pelo técnico da empresa no início do
plantio, como podemos observar na tabela abaixo, que mostra a rotina que o agricultor
deve seguir na fertirrigação.
Tabela 2: Controle diário de aplicação de adubos e hormônios via irrigação.
Fonte: CEGET/ CETAS (2017)

Forçados por uma imposição técnica da empresa, os agricultores precisam
trabalhar incansavelmente para superar todas as tarefas diárias, como: conduzir a planta
nas espaldeiras, colher, irrigar, abastecer com hormônios e venenos os tambores que
contem água para irrigação, colher, aplicar venenos via costal, ensacar, transportar. Para
dar conta deste contingente de tarefas toda a família camponesa se organiza para
contribuir no trabalho, os mais jovens labutam com suas enxadas, arados e rastelos nos
canteiros, são responsáveis pela leitura dos rótulos dos vidros de agrotóxicos e preparação
da dosagem no abastecimento dos pulverizadores costais, que em seguida são operados
por meninos, que brincam entre as ruas de canteiros de pepinos, afirmando que estão
conduzindo/operando “uma D20”, afirmação que faz alusão a máquina costal de 20 litros
que levam nas costas a caminhonete da Volkswagen. Já os filhos mais novos, as mulheres
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e os membros mais velhos da família realizam a colheita, classificação dos frutos e os
tratos culturais de condução da cultura do pepino, como podemos observar nas imagens:

Fotos na sequência da direita para esquerda: Foto1 - assentado prepara do solo, Foto 02 - Filhos
realizam a adubação dos canteiros; Foto 03 - Mulher e o filho caçula realizam a condução; Foto 04 Filho primogênito realiza a pulverização costal de venenos; Foto 05 - filhos realizam a seleção e
classificação dos pepinos
Fonte: CEGET/ CETAS (2017)

Esta rotina laboral ainda vem condicionada a determinações impostas pela
indústria como a qualidade e o tamanho dos pepinos, pois os frutos destinados a
agroindústria devem ser colhidos com 4 a 9 cm de comprimento, exigindo colheitas
diárias, não respeitando o intervalo de carência de 2 dias após a utilização de agrotóxicos
(REBELO, 2011. p.24), fazendo com que a família se desdobre para suprir a demanda de
trabalho, enquanto uns colhem outros aplicam venenos, como podemos observar nas
imagens:

Foto 04 e 05: Assentamento São Paulo. Presidente Epitácio. Área do lote com 6 mil pés de
pepino.
Fonte: CEGET/CETAS. (2017).

Percebemos nas imagens a não utilização de equipamentos de proteção individual
(EPI), desrespeitando a norma Regulamentadora Rural n.4, aprovada pela Portaria n.
3.067, de 12 de abril de 1988, do Ministério do Trabalho. Os EPIs são definidos como
todo dispositivo de uso individual destinado a proteger a integridade física do trabalhador
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(AGOSTINETTO et al., 1998). A subutilização ou utilização ineficiente de EPI
representa grande perigo à saúde do aplicador, causando elevação significativa no número
de intoxicações. Neste aspecto deve-se enfatizar que o uso de EPI é um ponto de
segurança do trabalho que requer ação técnica, educacional e psicológica para a sua
aplicação. Fica a pergunta, porque estes agricultores não se utilizam destes
equipamentos? Por falta de recursos para adquiri-los ou por falta de orientação da empresa
quanto aos efeitos dos venenos ao seu organismo? Qual a responsabilidade da empresa
nesses acordos de integração/subordinação?
O trabalho de campo mostrou outra situação: a falta de cuidado técnico é
preocupante, sobretudo em relação ao descarte de embalagens de veneno utilizadas no
cultivo de pepinos. É comum serem encontradas embalagens ainda em utilização em
locais de livre acesso de crianças e animais. E quando descartadas na sua maioria são
queimadas junto ao lixo da família. Quando questionadas as famílias, quanto ao
procedimento técnico correto em destinar as embalagens ao posto de coleta da
cooperativa ou loja de compra, os agricultores sinalizam ter conhecimento, mas devido a
distâncias e a falta de condições não o fazem, devido a isto, realizam a incineração das
embalagens, como podemos na imagem abaixo resíduos desse processo:

Foto 06: Assentamento Santa Rosa. Mirante do Paranapanema.
Fonte: CEGET/CETAS (2016).

Vale frisar que todo ônus desse processo produtivo seja com relação a saúde dos
camponeses assentados, ou ao descarte de embalagens de agrotóxicos e dos alimentos
fora do padrão estabelecido pela empresa, fica exclusivamente sobre responsabilidade dos
trabalhadores.
Podemos ainda constatar nos trabalhos a campo a tentativa “improvisada” que os
agricultores encontram para se prevenirem contra os efeitos negativos dos venenos a sua
saúde, as imagens mostram a forma errada que estes agricultores buscam a proteção,
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utilizando-se de toalha para cobrir o rosto, bonés, óculos e roupas grossas, confirmando
que este tem consciência dos riscos, mas que não recebem as recomendações técnicas
construídas pelos órgãos responsáveis pela fiscalização. Vejamos nas imagens

Foto 07 e 08: Assentamento São Paulo. Presidente Epitácio.
Fonte: CEGET/CETAS.

Como percebemos o preparo da calda é feito no próprio pulverizador, aumentando
os riscos de degradação ambiental, como contaminações do solo, das plantas, dos animais,
da água, do ar, e provocando danos à saúde das pessoas que manuseiam as embalagens
sem qualquer tipo de proteção. Aumentando ainda mais as possibilidades de intoxicações
agudas ou crônicas.
Nas entrevistas realizadas com os agricultores é comum ouvirmos relatos de
algum sintoma de intoxicações aguda, como dores de cabeça, dores de estômago,
sonolência, tontura, fraqueza, perturbação da visão, saliva e suor excessivos, dificuldade
respiratória e diarreia. Já as intoxicações crônicas não encontramos nos relatos. Sem
proteção e com aplicações frequentes os camponeses estão expostos a contaminação por
via aérea (respiração), digestão (ingestão) ou pela pele (contato direto) e que pode gerar
desdobramentos a sua saúde em longo prazo (MONQUERO.2009)
Segundo a pesquisas feitas por BOMBARDI, (2013) o “consumo exacerbado de
agrotóxicos tem levado à morte”, pois segundo dados do SINITOX (Sistema Nacional de
Informações Tóxico farmacológicas) /Fiocruz, foram 62 mil intoxicações por agrotóxicos
notificadas no período de 1999 a 2009, ou seja, uma média de 15 por dia ou uma a cada
noventa minutos. Neste mesmo período houve 1876 casos de morte por intoxicação por
agrotóxicos notificadas. (BOMBARDI, 2013. p. 4).
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Nesta “roleta russa” catastrófica quem está sofrendo com estás intoxicações? A
pesquisa revela que possuem intoxicações diretas e indiretas. Citando como exemplo a
indireta, quando mulheres são intoxicadas ao lavarem as roupas dos maridos que tiverem
muito exposição aos venenos. . Os dados ainda revelam a faixa etária das notificações de
pessoas intoxicadas, sendo no período de 2001 a 2006, são extremamente preocupantes:
(...) Mais de 25% das intoxicações se deram entre crianças e jovens: de
zero a dezenove anos. Seis por cento dos casos foram de crianças com
idade entre um e quatro anos! Dois e meio por cento em crianças com
idade entre cinco e nove anos e em torno de quatro por cento em
crianças com idade entre dez e catorze anos. Isto significa que milhares
de crianças no campo têm sido intoxicadas com agrotóxicos.
(BOMBARDI, 2013, p. 10).

A intensificação e tecnificação dessa relação de “integração” submetem os
camponeses a extensão da exploração absoluta do trabalho, personificado na burguesia
industrial os meios exploratórios do capital que determina a ampliação do trabalho
excedente do camponês, materializado na exploração do sobretrabalho. Fato que coloca
a comunidade na invisibilidade social, pois para os empresários do agronegócio, a
preocupação é cuidar da saúde dos vegetais (pepinos) em detrimento a saúde das pessoas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Levando-se em conta todo o processo de luta pela terra, desde seu início a
construção de moradias nos acampamentos, do momento em que deixam de ser sem terras
e passam a ser assentados, de todos fenômenos que se seguem – como estabilização em
seus lotes, causado pela falta de suporte financeiro, já que a forca de trabalho eles mesmos
desempenham - também levando em conta a falta de meios técnicos deixando claro o
quanto são dependentes de políticas públicas que deveriam ser desempenhadas por meio
do Estado.
Como o Estado não garante o direito e acesso as políticas públicas que deveriam
contribuir para reprodução do campesinato, as empresas de capital privado, como a
Refricom mercantil, se apropriam dessa necessidade dos camponeses de permanecer
produzindo e reproduzindo na terra por meio de seus pacotes agrícolas como o caso dos
pepinos, deixando os produtores subordinados a empresa e ao seu modo de trabalho.
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Deixando-os expostos a situações que os levam ao contato direto agrotóxicos muito
utilizados no cultivo dos pepinos (como destacado no texto acima), utilizados no cultivo
do pepino, as longas horas diárias envolvidos na plantação fazendo com que os produtores
acabem abrindo mão de outras culturas e os que decidem manter acabam as prejudicando
pelo uso de agrotóxicos que acabam por contaminar os produtores que iriam para a mesa
do produtor.
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