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1. Apresentação da disciplina: 

1.4 Cronograma de Aulas: 
CRONOGRAMA DAS AULAS – TEMPO UNIVERSDIADE  

DATA CH Conteúdo Programático/Atividades Desenvolvidas 

19/01 4 Apresentação do Professor; Apresentação da disciplina; Discussão sobre aulas; avaliação e 

expectativas; unidades do componente; Discussão inicial sobre o Caderno de Alternância. 

Apresentação inicial do Projeto Interdisciplinar III. Introdução a Unidade I: transformações na 

agricultura.  

26/01 4 Transformações na agricultura; Histórico e cenário do desenvolvimento rural. Estudo 01: 

entrega no dia 04/02. 

02/02 4 Elaboração do trabalho 01 

04/02 4 Abordagens sobre o Desenvolvimento Rural. Preparação para a saída de campo. 

09/02 4 Discussão sobre a saída de campo: Elaboração de relatório. Apresentação de relatório 

(estudo 02). Implicações da articulação social. Estudo 03: entrega 10/02. 

10/02 4 Conceito e importância das redes sociais e sua interface com o campo da educação do 

campo. Estudo 04: entrega em 16/02. 

16/02 4 Apresentação e estudo sobre o Projeto Interdisciplinar III. Discussão sobre o trabalho final 

23/02 4 Elaboração do trabalho final. 

02/03 - Entrega do trabalho final 

09/03 - Entrega do trabalho de recuperação 



UNIDADE 01: Transformações da agricultura e modelos de desenvolvimento  
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Unidade 01: Transformações na agricultura 



Unidade 01: Transformações na agricultura: efeitos 

2014 

O agronegócio exportou US$ 99,97 bi (41% das 
exportações Brasileiras – US$242bi) 

 Em 2012, se somarmos as exportações do agronegócio com o 
Setor Mineral (Minério de Ferro - US$ 27,4 bi), juntos 

corresponderam à 68% do total exportado pelo Brasil 

 

Exportamos produtos com baixo valor agregado 

Em 2014 exportamos:  
Soja: US$ 30,9 bi (deste exportamos em Grãos US$ 22,8 bi) 

Açúcar: US$ 15 bi (açúcar cristal/bruto US$ 11 bi) 

Dependência do Mercado 

Internacional 



Agronegócio: Altamente 

Dependente de Políticas 

Públicas 

• Dívida Agrícola 2015:  

– totalizava R$ 189,3 bi,  

– consideradas em atraso  ou já em prejuízo            R$ 65 bi (39% 
do PIB agrícola). 

Unidade 01: Transformações na agricultura: efeitos 



FINANCIAMENTO PÚBLICO: PLANO SAFRA 

2015/2016 

 

- Agronegócio: R$ 187,7 Bi; 

- Agricultura familiar: R$ 28,9 Bi. 

Unidade 01: Transformações na agricultura: efeitos 
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Danos ambientais: Perda de Agrobiodiversidade 

Mercado de sementes: 

10 empresas dominam 75% do mercado mundial de sementes. 

 

Três empresas controlam mais da metade (53%) do mercado 

mundial de sementes:  

- a Monsanto: 26%; 
- a DuPont Pioneer: 8,2%; 
-  e a Syngenta: 9,2%.  

 
Fonte: Via Campesina (2015) 

 

Unidade 01: Transformações na agricultura: efeitos 



Concentração  Fundiária e Estrutura produtiva 

 

- Agricultura Patronal: 

- 23% emprego rural (1,7 empregos/100 ha) 

- 15% unidades agrícolas = 76% área total 

- 3% estabelecimentos rurais = 57% área agricultável. 

- 300 donos de terra – RS e SC 

 

 

Demanda por Terra: 4,8 milhões de famílias 

 

Famílias acampadas no Brasil: 150 mil 
Fonte: INCRA (2010); IBGE (2010). 

Unidade 01: Transformações na agricultura: efeitos 



 

 
Efeitos na formação profissional  

 Profissionais habilitados para manusear pacotes 
tecnológicos; 

 

 

 Mão de obra qualificada voltada para as multinacionais e 
complexos agroindustriais; 

 

 

 Currículos com pouca ênfase nos conhecimentos 
relativos às ciências humanas, sociais e ambientais; 

Unidade 01: Transformações na agricultura: efeitos 



PESQUISA 

EXTENSÃO 

População Rural 

Metodologia para a modernização do campo: revolução verde 

Unidade 01: Transformações na agricultura: efeitos 



UMA  CAUSA 

UM  PROBLEMA 

UMA  SOLUÇÃO 

Efeitos na formação profissional  

Unidade 01: Transformações na agricultura: efeitos 



 
 
 

BRASIL: UM DOS MAIORES CONSUMIDORES DE 
AGROTÓXICOS DO MUNDO 

 
 
 
 
 

 

Unidade 01: Transformações na agricultura: efeitos 



Aumento do uso de Agrotóxicos 
 
 

- 20% do consumo mundial; 
  
A partir de 1940: 
 - aumento da área agrícola: 78% 
 - aumento do consumo de agrotóxico: 700% 
 

Fonte: Embrapa, 2014 

 
 
80% do mercado dos venenos: Monsanto; Syngenta; Bayer; Dupont; 
DowAgrosciens e Basf.  
 
 

Fonte: CONSEA, 2012. 

Unidade 01: Transformações na agricultura: efeitos 



Consumo médio por 
habitante: 7 l. 

1.3 bi de litros de agrotóxicos 
consumidas no brasil em 2015 

Equivale a 6,9kg/há: aumento de 160% em 10 anos 

Aumento do uso de Agrotóxicos 

"Esse quadro está intimamente associado ao uso de sementes transgênicas. Todas as 39 
variedades transgênicas liberadas de soja, milho e algodão foram modificadas para receber 

ou ter agrotóxico em sua própria estrutura“ 
Adré Burigo (FIOCRUZ/Abrasco) 

Unidade 01: Transformações na agricultura: efeitos 



Aumento do uso de Agrotóxicos 

Unidade 01: Transformações na agricultura: efeitos 



Aumento do uso de Agrotóxicos 

Unidade 01: Transformações na agricultura: efeitos 

Fonte: Abrasco (2010) 



Aumento do uso de Agrotóxicos 

Unidade 01: Transformações na agricultura: efeitos 

“O glifosato, herbicida mais vendido no Brasil, 
e causador de câncer é 5 mil vezes maior na 
água potável por aqui do que na União 
Européia. Inclusive em algumas praças e 
parques públicos, ele é utilizado para capinar. 
Há muitas prefeituras utilizando também à 
beira da estrada. Por que é seguro aqui e não é 
lá fora? 30% dos agrotóxicos que são usados 
no Brasil são proibidos na União Européia” 
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Alguns males agudos e crônicos que podem ser causados pelos venenos: 

Prevalência de diabetes: R = 0,971 

Obesidade: R = 0,962) 

Fígado: R = 0,960 

Doença inflamatória do intestino: R = 0,938 

Incidência de diabetes: R = 0,935  

Acidente vascular cerebral: R = 0,925 

Hipertensão: R=0,923 

Pâncreas: R = 0,919 

Alzheimer: R = 0,917) 

Pâncreas: R = 0,919 

 
 
 
 
 

Autismo:  R = 0,989 
  
2025: 50% das crianças serão 
altistas 
 
Fonte: MIT/EUA 

Aumento do uso de Agrotóxicos 

Unidade 01: Transformações na agricultura: efeitos 
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Alguns males agudos e crônicos que podem ser causados 
pelos venenos: 
-Dor de cabeça; 
-Tontura, fraqueza, mal estar; 
-Tremores no corpo; 
-Diarréia; 
-Convulsões; 
-Desmaios; 
-Irritação de nariz, garganta e olhos; 
-Náuseas, vômitos; 
-Falta de ar, problemas respiratórios; 
-Dores no corpo; 
-Problemas nos rins e/ou fígado; 
-Feridas, queimaduras e alterações na pele; 
-Depressão; 
-Câncer; 
-Distúrbios hormonais; 
-Distúrbios neurológicos; 
-Problemas reprodutivos; 
-Má formação fetal 

Fonte: Pinheiro Machado, 2012.  

Unidade 01: Transformações na agricultura: efeitos 
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MICROORGANISMOS NO SOLO 
ESPERMATOZOIDES HUMANOS 
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Unidade 01: Transformações na agricultura: efeitos 



Unidade 01: Transformações na agricultura: efeitos 
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Unidade 01: Transformações na agricultura: efeitos 



Fonte: ANDEF, 80 

“A industria  de defensivos, no mundo 
inteiro, tem por objetivo maior, produzir 
mais e melhores alimentos” 

“No fundo, temos de 
matar mesmo a fome, 
as doenças e 
proporcionar uma vida 
mais longa e saudável à 
humanidade” 

Aumento do uso de 
Agrotóxicos 

Unidade 01: Transformações na agricultura: efeitos 



 

 
...Ainda sobre os agrotóxicos 

Unidade 01: Transformações na agricultura: efeitos 



 

 
...Ainda sobre os agrotóxicos 

Unidade 01: Transformações na agricultura: efeitos 



 

 
...Ainda sobre os agrotóxicos 

Unidade 01: Transformações na agricultura: efeitos 



 

 
...Ainda sobre os agrotóxicos 

Unidade 01: Transformações na agricultura: efeitos 



 

 
...Ainda sobre os agrotóxicos 

Unidade 01: Transformações na agricultura: efeitos 
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Filmes:  
Nuvens de veneno:  
http://www.youtube.com/
watch?v=v2eUR5EyX9w. 
22min. 
 
O veneno esta na mesa: 
https://www.youtube.com/
watch?v=EtwgC5y-wCc. 
30min. 

Aumento do uso de Agrotóxicos 

Unidade 01: Transformações na agricultura: efeitos 
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...Ainda sobre os agrotóxicos 
 
https://www.youtube.com/watch?v=IAoJXsf2aT0 – 
TV Sudoeste Agrícola 
 
https://www.youtube.com/watch?v=BC0BgTTZCeE – 
Globo – pesquisa EUA: comportamento infantil 
 
https://www.youtube.com/watch?v=rSNNaoo-g_8 – 
Globo - Lucas do Rio Verde – UFMT 
 
https://www.youtube.com/watch?v=QlOEkDhXG6Q 
– Profissão Reporter  

Unidade 01: Transformações na agricultura: efeitos 
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Unidade 01: Transformações na agricultura: efeitos 



1. Desenvolvimento Rural 

Desenvolvimento agrícola: 
 
Condições da produção agrícola e/ou agropecuária, suas características, no 
sentido produtivo; 
 
 - por exemplo, área plantada, produtividade, formatos 
tecnológicos, uso do trabalho como fator de produção, entre outros tantos 
aspectos produtivos. 
 

Desenvolvimento Rural:  

Evolução do termo “Desenvolvimento Agrícola” 

Refere-se a uma base territorial, local ou regional, na qual interagem diversas 
dimensões: social, econômico, ambiental e cultural 

Trata-se de um desenvolvimento “multissetorial” (Kageyama, 2004). 



Desenvolvimento Rural? 

 

Capital Social? 

 

Rede Social? 

 

O campo da Educação do Campo? 

3. Introdução: desenvolvimento rural, capital social, rede social, o campo da 
educação do campo : 



Introdução: desenvolvimento rural e capital social 



Histórico e cenário do desenvolvimento rural 

Desenvolvimento agrícola: 
 
Condições da produção agrícola e/ou agropecuária, suas características, no 
sentido produtivo; 
 
 - por exemplo, área plantada, produtividade, formatos 
tecnológicos, uso do trabalho como fator de produção, entre outros tantos 
aspectos produtivos. 
 

Desenvolvimento Rural:  

Evolução do termo “Desenvolvimento Agrícola” 

Refere-se a uma base territorial, local ou regional, na qual interagem diversas 
dimensões: social, econômico, ambiental e cultural 

Trata-se de um desenvolvimento “multissetorial” (Kageyama, 2004). 



A partir da década de 1990: ressurgimento e modificação do debate sobre o 
desenvolvimento (e o desenvolvimento rural). 
 
 
 
É neste cenário que se diferenciam as compreensões sobre os tipos de 
desenvolvimento do campo: agrícola, agrário, sustentável, local e rural. 
 

Desenvolvimento  
Agrícola  

Desenvolvimento  
Rural  

Síntese:  
-O desenvolvimento agrícola não implicou em desenvolvimento rural; 
-Rural é mais do que agrícola. 
  

Histórico e cenário do desenvolvimento rural 



Duas perspectivas analíticas: Favareto, A. (2010). A abordagem territorial do 
desenvolvimento rural – mudanças institucionais ou “inovação por adição”? 
 

Análise territorial Análise setorial 

o território é múltiplo, tem 

muitos agentes de 
desenvolvimento,  

Singularidade de agentes de 

desenvolvimento, focos únicos.  

 

 

 

 

Histórico e cenário do desenvolvimento rural 
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Desenvolvimento Rural é composto pela agricultura familiar e camponesa. 
 
Diferenciação: 
 

Histórico e cenário do desenvolvimento rural 



A Função Social da Terra 

 Ser produtiva sem agredir ao meio 
ambiente; 

 Ser utilizada de forma racional e 
adequada; 

 Visar o equilíbrio ecológico; 

 Garantia de saúde; 

 Qualidade de vida; 

 Bem-estar social e econômico; 

 Socialmente justa. 

Fonte: Ana Lucia Ferreira 

Histórico e cenário do desenvolvimento rural 



Histórico e cenário do desenvolvimento rural 

A partir da leitura do artigo “Da ideologia do progresso à ideia de desenvolvimento (rural) 
sustentável”, responder as seguintes perguntas: 

 

Grupo 01: O que é progresso? O que é desenvolvimento? 

Grupo 02: O que é Desenvolvimento Rural? 

Grupo 03: O que é Desenvolvimento Rural Sustentável? 

Grupo 04: Qual é a relação entre agricultura e sustentabilidade? 

Grupo 05: Quais são os limites e desafios para a agricultura e o DRS? 


