
O Curso de Especialização em Residência 
Agrária/CAPES/UFS/PRONERA/INCRA/MST 
– Eixo Campesinato, em parceria com o Grupo 
de Pesquisa Estado, Capital, 
Trabalho/GPECT/PPGEO/UFS/ (este no seu 
VIII Fórum: Estado, Capital, Trabalho) 
organizaram o Debate sobre o uso de 
agrotóxicos, devido a exposição e contaminação 
dos trabalhadores, e dos camponeses no campo 
brasileiro, e em especial em Sergipe, 
intensificado  com o modelo do agronegócio.  
  

JUSTIFICATIVA  
  

O avanço das fronteiras agrícolas, desde o que se 
denominou a Revolução Verde, com a expansão 
do modelo da “modernização” na agricultura, 
possibilitou e tem possibilitado transformações 
sucessivas no campo brasileiro. Nas últimas 
décadas, o modelo do agronegócio, justificado e 
intensificado, por políticas públicas, em nome da 
garantia da produtividade no campo, tem resultado 
no expressivo aumento do consumo de 
agrotóxicos, na transformação do alimento em 
combustível, em commodities, e 
consequentemente no aumento da concentração da 
terra/latifúndios com crescentes extensões de 
monocultivos, e com a garantia da monopolização 
da renda da terra pelo capital, em detrimento da 
produção de cultivos alimentícios 
agroecológicos.   
O que mais assusta, é que essa realidade, tende a 
agravar-se com a sinalização da liberação para 

comercialização de mais agrotóxicos, no discurso 
do favorecimento ao mercado, para o 
desenvolvimento da economia brasileira. O 
aumento do uso de agrotóxicos significa o 
aumento da contaminação ambiental, da 
subordinação e degradação do agricultor e o 
comprometimento da saúde humana, de forma 
deletéria, em números e magnitudes cada vez 
maiores.  
Nesse contexto, o VIII Fórum do Grupo de 
Pesquisa Estado, Capital, Trabalho/GPECT 
convida a Universidade e a sociedade sergipana 
para discutir sobre o uso de agrotóxicos, como 
modelo do agronegócio, em detrimento da 
exposição e contaminação dos trabalhadores, e dos 
camponeses no campo brasileiro, e em especial 
em Sergipe.  
Para enriquecer nosso Debate estruturamos 
nosso Fórum com as seguintes Mesas:  

 
 

MESA ABERTURA 

AGROTÓXICOS: Desenvolver ou 
Destruir? : os impactos do uso de 

agrotóxicos no Brasil. 

Profª Drª Larissa Meis Bombardi DG/USP 

 
 
 

MESA REDONDA (1) 
A Inserção do capital financeiro no campo: 

caminhos para o envenenamento 
Prof. Dr. Fábio Sobral – Departamento de 
Economia /UFC 
Prof. Ms José Danilo Santana Silva /GPECT 

 
MESA REDONDA (2) 

O Trabalhador e as consequências do uso 
do agrotóxico no campo sergipano 

Representações: 
Ministério Público (a utilização do agrotóxico no 
agronegócio da laranja e da cana de açúcar). 
Representante do Movimento dos Pequenos 
Agricultores: Rafaela 
Profª Simone Benedita Santos Silva: GEMARES -
 Grupo de Estudos 
Mares, Ambientes e Ruralidades. (a utilização 
do agrotóxico no agronegócio do milho) 

 
MESA DE ENCERRAMENTO 

Estado, Capital e as Políticas Agrárias para 
o Brasil e a América Latina 

Prof. Dr. João Márcio Mendes Pereira 

 

 



CRONOGRAMA 

Horário 28/05 29/05 

Manhã  

08:30h 

Mesa de 

Abertura 

Mesa 

Redonda (2) 

10:30h Debate  Debate  

12:00h Intervalo  Intervalo  

Tarde  

14:30h 

Mesa 

Redonda (1) 

Mesa de 

Encerramento 

16:00h Debate  Debate  

 

Sobre a Participação:   
Estão inscritos automaticamente todos os 
estudantes e Professores do Curso de 
Especialização em Residência Agrária.  
É livre a Participação de todos e todas que se 
fizerem presentes ao debate.  
Receberão certificado de 20 horas de 
participação os que assinarem Lista de 
Presença em 100% das atividades previstas no 
Evento.  
  

 

São Cristóvão, março de 2015.  
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Desenvolver ou Destruir?
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28 e 29 de maio de 2015
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