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RESUMO

Os agrotóxicos são produtos utilizados na agricultura para controle de insetos, pragas e fungos que causam danos para a plantação. Porém, o uso intenso desses produtos tem

gerado grande consequência para a saúde humana e problemas ambientais. A partir disso, começou-se a perceber a importância do conhecimento diante desse problema, pois a

população ainda é carente de informações sobre o uso, manuseio e agravo que o tóxico pode causar. O trabalho teve como objetivo principal desenvolver campanhas de

promoção e prevenção à saúde do trabalhador através da capacitação da comunidade rural e estudantil de Passos-MG, formando multiplicadores sobre as técnicas corretas do

uso e aplicação de agrotóxico. A princípio, foram desenvolvidas palestras em uma escola da rede estadual do município de Passos-MG, como treinamento para as palestras

seguintes, sendo apresentadas em salas de 6°ano do ensino fundamental. Na Escola Estadual São José contamos com a presença de 27 alunos, com a mesma faixa etária.

Como resultado parcial verificamos que os alunos não estão alienados ao tema agrotóxico, através de perguntas muitos souberam que o uso incorreto do tóxico pode acarretar

sérios problemas a todo ser vivo e que o mesmo não é a melhor maneira de defensivo agrícola para se usar em uma agricultura. Todos os ouvintes da palestra estavam cientes

sobre o assunto abordado, houve uma intensa participação das crianças e interesse de todas as partes envolvidas no trabalho. Conclui-se até o momento que as palestras

realizadas são de fundamental importância, contribuindo para o desenvolvimento do semestre letivo e multiplicando para os próximos anos. Consideramos também que o tema

agrotóxico foi essencial para o esclarecimento dos problemas ligados a ele e que vem acarretando sérios danos à população de forma direta ou indireta e para todo o meio

ambiente.  
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