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RESUMO

Os direitos humanos perpassam por diferentes questões. A moradia digna, a alimentação adequada, a vestimenta apropriada, acesso a serviços 
médicos abrangentes, ao descanso merecido e os serviços sociais acertados, questões indispensáveis para a existência humana na plenitude de 
seus direitos. O direito à vida digna está intrinsecamente associado ao princípio constitucional da dignidade humana.  Esse completo bem-estar 
humano abrange os aspectos físicos, mentais e sociais, contribuindo diretamente com a qualidade de vida da população. Entretanto, ainda se 
percebe um desenvolvimento social injusto, permeados de desigualdades, quando o grupo social envolvido são os trabalhadores rurais. O Brasil, 
ainda reflete pensamentos e atitudes implantadas desde a revolução industrial.  O meio rural esta as margens do modelo de forma de vida 
familiar digna, sendo o meio campeão em violações a direitos, dos quais se destaca no presente trabalho, o direito à saúde. Mesmo pela nobreza 
que lhe compete, que é a garantia da vida pela produção do alimento, esta é totalmente desqualificada e desrespeitada em violações dos direitos 
humanos. O cenário atual é de um aglomeramento de pessoas nas grandes metrópoles e o campo sendo deixado aos poucos latifundiários. As 
cidades crescem e se aproximam das “terras” produtivas, supervalorizando-as, entretanto, transformam o tipo de imposto territorial, de ITR para 
IPTU. Essa mudança, devido aos valores mais altos, empurra a venda dos sítios em lotes, pelos pequenos produtores, reduzindo cada vez mais a 
fixação do homem no campo.  Diversas áreas de produção são devastadas para assentar grandes condomínios de luxo ou transformadas em 
hotéis fazendas. Os conflitos gerados por disputas de terras improdutivas, amparadas pelas normas da reforma agrária, tentam amenizar esse 
cenário, mas que perde sua finalidade quando estes favorecidos não a destinam para este fim. Sendo assim, ramos jurídicos clamam por justiça, 
embalados pelo sentido social. O trabalhador rural não pode amargar com esse crescimento social que valoriza apenas a vida nas grandes 
metrópoles. A questão alimentar, relacionada com a produção e a melhoria dos produtos, associada a questão ambiental e a necessidade de 
garantia da saúde do trabalhador imperam na atividade rural, e é fato da realidade mundial.  Este estudo tem como objetivo analisar a violação 
do direito à saúde do trabalhador rural diante da utilização desenfreada de agrotóxicos no campo, impulsionada pelo mercado consumidor, 
comprometendo o acesso à cidade saudável. Essa pesquisa é por natureza aplicada, com uma abordagem qualitativa com propósito exploratório. 
Para coleta de dados será utilizada a entrevista aberta e o público alvo serão 6 (seis) produtores rurais do tomate, das comunidades litorâneas do 
Rio de Janeiro. Os resultados preliminares das entrevistas apontam que a redução da aplicabilidade de agrotóxico no plantio de tomates, 
oferecem ao trabalhador rural um meio ambiente saudável, com uma agricultura responsável, sem perda de produção, em quantidade suficiente 
para todos e fixando o homem no campo. Conclui-se que a garantia do direito a saúde do trabalhador rural infere em toda a comunidade das 
cidades, já que, diretamente a vida se entrelaça por uma alimentação adequada e de qualidade, produzida de forma consciente e sustentável.
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