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a

Você sabia que...

      O surgimento e a evolução da Agricultura foram fundamentais para a 

sustentação da humanidade. É imaginável  a humanidade sem a agricultura. 

Contudo, o desenvolvimento desta atividade  ao longo da história traz muitos 

problemas  para  a  organização  da  sociedade.  É  motivo  de  muitos  conflitos 

sociais e  é  um grande causador de desequilíbrio ecológico.

    Leia com atenção 

 DOCUMENTO  Nº 1:

              CRESCENTE FÉRTIL

       De acordo com Divalte (2006,p.11) o aumento da população humana está 

relacionada com a agricultura:

“...a população humana aumentaria de maneira espantosa. A 
explicação  para  esse  aumento  relaciona-se  à  agricultura.  O 
aprendizado  do  cultivo  de  plantas  provocou  mudanças  tão 
importantes  na  vida  dos  seres  humanos  que  o  fato  foi 
denominado por muitos estudiosos de Revolução  Agrícola.O 
plantio sistemático de alguns vegetais, como o trigo e a cevada 
no Oriente Médio, pôde garantir a sobrevivência de um grande 
número  de  pessoas.  Ao dispor  de  uma  fonte  segura  de 

AGRICULTURA:
 ORIGEM E EVOLUÇÃO



alimento,  diversos  grupos  humanos  puderam  abandonar  os 
hábitos  nômades,  estabelecendo-se  em  aldeias,  passando, 
portanto  a  ser  sedentários.Após  aprender  a  plantar,  o  ser 
humano conseguiu domesticar animais.”

         E agora chegou a sua vez...

     1 –  O que é a Agricultura, conforme o documento acima?

   2 -  O documento afirma  aumento populacional provocou o surgimento da 

agricultura.   Você  acha  que  isso  também  se  aplica  aos  tempos  atuais? 

Justifique sua resposta.

Quando começou a agricultura no Oeste do Paraná?    O Oeste do Paraná foi 

colonizado e desbravado em meados do século passado. Estaria aí o início da 

agricultura nesta região?

No Egito Antigo, em torno de 4.000 anos Antes de Cristo, portanto mais de 

6.000 anos atrás, tinha-se o início da agricultura. 

Tanto lá, como aqui a floresta era considerada “inimiga” do homem. Analisando 

dentro deste contexto, o desmatamento rápido e sem limites feito pelos  pais e 

avós  das  pessoas  que  hoje  vivem  nesta  região,,  levou-os  a  valorizar  a 

ocupação  da  terra  pela  atividade  produtiva  da  agricultura.  Porém, 

contrariamente,  hoje,   com  a  grande  população  e  frente  aos  imensos 

problemas   ambientais,  com  os  rios  sem  a  mata  ciliar  (derrubada  pelos 

agricultores para plantarem até a barranca)  com o aquecimento global,  e a 

eminência de ficarmos sem água potável para a grande maioria da população 

mundial, cabe uma outra análise e uma ação nesta questão.

 Vamos ler o que um   pioneiro do Oeste do Paraná nos conta:

OESTE DO PARANÁ...



RELATO DO  SEU  JOÃO RENNER

“Eu vim do Sul, com 30 anos de idade. Eu, minha esposa e 
meus 4 filhos,  todos eram pequenos.  Vim na década de 60, 
atravessamos o Parque do Iguaçu, aliás era uma picada cheia 
de atoleiros,  para  atravessar  o  Rio  Iguaçu tinha uma balsa, 
puxada à mão por um cabo de aço. Em  época de chuvarada 
não dava passagem, nós tivemos sorte, mas meu parente teve 
que ficar no mato acampado durante uma semana esperando a 
água  abaixar.  A  nossa  mudança  veio  num Ford  velho,  com 
pouca mobília  e roupas,  algumas ferramentas,  uma junta de 
vacas,  algumas  sementes  e  ramas,  latas  com  comida  e 
algumas  galinhas  numa  gaiola...  e  todos  nós  em  cima  do 
mesmo caminhão. Saímos numa segunda-feira, bem cedinho e 
chegamos aqui no sábado à tarde. Fizemos aproximadamente 
800 quilômetros.  Acampamos aqui, bem no meio do mato, 
bem próximo onde hoje é a cidade de Itaipulândia.  Na 
época  pertencia  ao  município  de  Foz  do  Iguaçu,  dava 
perto 100 quilômetros, por estradas muito ruins em meio à 
mata. Antes de trazer a mudança, com a família, somente 
eu  vim  ver  as  terras,  que  comprei  à  prazo,  com  uma 
pequena entrada. Fiz uma casinha com pau roliço coberta 
com tábua. Era uma construção de 4 por 6 metros – peça 
única.  Ali  nos  abrigamos,  com  o  básico,  e  o  que  não 
coube dentro do rancho, cobrimos com folhas e galhos, 
principalmente  as  ferramentas  e  sementes,  inclusive 
algumas  latas  de  comida.  Como  havia  muitos  bichos, 
acendemos fogo no lado de fora do rancho para espantá-
los. No meio do mato era muito fresco, o sol era muito 
pouco  –  não  era  problema.  No  inverno,  à  noite 
mantínhamos o fogo aceso durante toda à noite dentro do 
rancho – com risco de pegar fogo nas coisas. Mas era a 
única maneira de conseguirmos evitar passar frio, pois as 
cobertas  e as roupas eram poucas. O vento frio do mato 
atravessava  as  frestas  das  paredes.   A  nossa  vida  se 
resumia em derrubar mato. Ainda não tinha motosserra, e 
se tivesse, seria muito difícil e caro comprar  gasolina, e 
se esta estragasse não teria mecânico e nem peças. Era 
tudo no machado e na foice. As crianças com 8 a 10 anos 
Acampamos aqui,  bem no meio do mato,  bem próximo 
onde hoje é a cidade de Itaipulândia. Na época pertencia 
ao  município  de  Foz  do  Iguaçu,  dava  perto  100 
quilômetros,  por  estradas muito  ruins em meio à mata. 
Antes de trazer a mudança, com a família, somente eu 
vim ver as terras, que comprei à prazo, com uma pequena 
entrada.  Fiz  uma casinha  com  pau  roliço  coberta  com 
tábua.  Era  uma construção  de  4  por  6  metros  –  peça 
única.  Ali  nos  abrigamos,  com  o  básico,  e  o  que  não 
coube dentro do rancho, cobrimos com folhas e galhos, 
principalmente  as  ferramentas  e  sementes,  inclusive 
algumas  latas  de  comida.  Como  havia  muitos  bichos, 



acendemos fogo no lado de fora do rancho para espantá-
los. No meio do mato era muito fresco, o sol era muito 
pouco  –  não  era  problema.  No  inverno,  à  noite 
mantínhamos o fogo aceso durante toda à noite dentro do 
rancho – com risco de pegar fogo nas coisas. Mas era a 
única maneira de conseguirmos evitar passar frio, pois as 
cobertas  e as roupas eram poucas. O vento frio do mato 
atravessava as frestas das paredes.Os filhos ajudavam no 
trabalho mais leve na derrubado do mato. Depois de um 
ano  nasceu  nosso  ajudavam no  trabalho  mais  leve  na 
derrubado do mato. Depois de um ano nasceu nosso 5º 
filho. Por sorte nossa, perto  da nossa casa, aonde hoje é 
a cidade de Missal morava uma parteira, que fui buscar. 
Já que eu tinha uma junta de vacas, consegui emprestado 
uma carroça de um vizinho, que no final da década 70 foi 
indenizado pela Itaipu, portanto, hoje ali é lago. Depois de 
2 meses da criança nascida, a mulher foi junto derrubar 
mato. A cada ano fazíamos de 3 a 5 hectares de terra 
para plantar. Após 5 anos morando aqui o Banco do Brasil 
começou a liberar dinheiro para o desmatamento. Hoje eu 
sei, na época já tinha lei que obrigava deixar 20% do mato 
também a mata  ciliar.  Na época ninguém falava  disso. 
Aliás para o próprio fiscal do Banco, que às vezes andava 
por  aí,  o  que  ele  fiscalizava  era  se  realmente  se 
derrubava o mato, pois para isto era liberado o dinheiro. 
Dizem que ao longo do Rio Paraná fiscalizavam por água, 
quanto mais mato era derrubado na beira do rio melhor 
para o colono e para o Banco.Todo serviço era manual. A 
mecanização veio lentamente no final da década de 70. Aí 
os  recursos  do  Banco  eram  liberados  para  a  destoca. 
Tirar os tocos das derrubas antigas ou desmatamento da 
mata virgem. Também ali os recursos eram liberados sem 
levar em consideração a reserva legal ( a mata ciliar ou os 
20 %).

ATIVIDADES – REFLEXÕES:

 DISCUTA COM SEU COLEGA...

1  –  Qual  é   hoje,  aproximadamente,  a  idade  dos  personagens da família 
Renner?

2 – Você pode apontar diferenças e a semelhanças entre o início da agricultura 
no Crescente Fértil e o início da agricultura do Oeste do Paraná?.

3  -  Relação  de  tempo:  Quando  a  agricultura  surgiu  no  Crescente  Fértil? 
Quando  começa  o  desenvolvimento   da  agricultura  no  Oeste  do  Paraná? 
Quanto tempo alguém levava para percorrer um trajeto no seu deslocamento? 



Quanto tempo era necessário na pré-história para a introdução de uma nova 
tecnologia? Na década de 60? Hoje?

4-   Analise:  a)  os  meios  de  deslocamento;b)os  sistemas  de construção  da 
habitação ( das cavernas para as primeiras casas) e do rancho em relação as 
habitações  atuais;  c)  a  infraestrutura;  d)  os  sistemas  de  conservação  de 
alimentos; e) a importância da energia elétrica. 

Na  Idade  Antiga  já  surgiram  muitos  conflitos  agrários.  Roma,  império  da 
antiguidade, pelo que a História registra teve muitos problemas de terra. Aliás, 
surgiram   fortes  lutas  de  classes  sociais.  Em  conseqüência  foram  feitas 
reformas agrárias.

     DOCUMENTO N º 2

Leia  o relato de Antônio(1985):

Desde  o  começo  da  república,  a  pequena  propriedade, 
cultivada pelo camponês independente, predominou no Lácio. 
Mas as conquistas foram transformando também essa situação 
sócio-econômica.  O  resultado  disso  foi  que  as  grandes 
propriedades  aumentavam  rapidamente,  enriquecendo  cada 
vez  mais  seus  donos,  enquanto  as  pequenas  propriedades 
ficavam cada vez menores, não produzindo o suficiente para 
alimentar  os  camponeses  e  suas  famílias.  Graças  a 
capacidade de organização,  a população menos privilegiada, 
os plebeus, camponeses e escravos, conseguiram sensibilizar 
os líderes para uma Reforma Agrária. “As terras não poderiam 
ter mais de 125 hectares, somando-se mais 62 hectares para 
cada filho da família proprietária.” 

ATIVIDADES – REFLEXÕES:

1 – De acordo com o texto, você acha que na Roma Antiga, a Reforma Agrária 
tornou-se necessária por falta de terra? Justifique sua resposta.

CONFLITOS AGRÁRIOS
REFORMA AGRÁRIA NO  IMPÉRIO ROMANO



2 – A Reforma Agrária foi feita porque o Governo queria? Justifique, com base 
nas afirmações do texto.

O MST

DOCUMENTO Nº 3

“O quadro histórico de concentração fundiária fez surgir nos anos 70, no Rio Grande 
do  Sul,  um  movimento  de  trabalhadores  rurais  sem  terra.  A  bandeira  levantada 
naquela  época  ganhou  eco  e  fez  com  que  surgisse,  em  1979,  o  MST.  Além  de 
organizar trabalhadores, o movimento tornou-se uma forte corrente de manifestação 
sobre a política agrária brasileira que incentiva a produção voltada para o mercado 
externo,  característica  dos  grandes  latifúndios  que  empregam  muito  capital  e 
tecnologia.  Para  o  MST  a  reforma  agrária  deveria  ter  como  principal  objetivo 
proporcionar  ao  trabalhador  rural  um meio  de  ganhar  seu  sustento,  ao  fixá-lo  no 
campo.”  ENTRE NÓS -  Atualidades. Colégio Nobel, 2007, pg 48

1. Segundo o documento 3, qual a primeira causa do surgimento do MST? 

2. Apenas dar terra aos camponeses não é suficiente. Que outros fatores são 
importantes, conforme o documento 3?

  DOCUMENTO Nº  4

A reocupação da fazenda experimental da multinacional Syngenta Seeds, em Santa 
Tereza do Oeste no Oeste do Paraná, terminou em tragédia neste domingo.  Após 
troca de tiros entre seguranças e sem-terra, duas pessoas morreram e pelo menos 
seis ficaram feridas, segundo a polícia.Sete seguranças particulares foram presos por 
formação  de  quadrilha,  homicídio  e  exercício  arbitrário  das  próprias  razões.  A 
Secretaria da Segurança determinou que policiais militares fiquem de prontidão nas 
imediações  da  fazenda para  evitar  novos  confrontos.

Syngenta

A fazenda havia sido desocupada em julho deste ano, após diversas liminares 
que obrigaram o governo a cumprir a reintegração de posse. Na madrugada 
deste domingo, o local foi reocupado por integrantes do Movimento dos 
Trabalhadores Sem-Terra (MST).

De acordo com a polícia, os seguranças particulares teriam sido expulsos 



durante a madrugada e voltaram ao local. Houve, então, troca de tiros, na qual 
duas pessoas morreram e pelo menos seis ficaram feridas.

Gazeta do Povo, 21 de outubro de 2007.

Documento nº 5

São Paulo,  23 de janeiro de 2008 – A Syngenta está colocando no mercado um 
produto que pode ajudar o país a aumentar a produção de cana-de-açúcar sem ter, 
necessariamente, de ampliar a área de plantio. Trata-se do Actara® (Tiametoxam), um 
bioativador capaz de contribuir para um crescimento da produtividade da cana em até 
12% por hectare. A nova tecnologia chega ao mercado justamente no momento em 
que a demanda por cana-de-açúcar para produção de biocombustíveis é crescente. A 
verticalização do cultivo é uma saída para os agricultores, caso contrário, eles terão de 
expandir a área plantada, o que implica arcar com custos elevados na aquisição e no 
preparo de terras, em infra-estrutura e logística.
Texto disponível em http://www.syngenta.com.br/cs/index.asp

Documento 6: 

Em  2006,  a  transnacional  Syngenta  Seeds  estava  cultivando  experimentos  de 
sementes  transgênicas,  dentro  da zona de amortecimento  do  Parque  Nacional  do 
Iguaçu, o que era proibido pela Lei de Biossegurança. Os experimentos transgênicos 
deveriam respeitar uma distância de 10 km de parques e unidades de conversação, e 
os cultivos  transgênicos  da empresa estavam a 6  km do Parque.  A transnacional 
chegou a ser multada em R$ 1 milhão de reais, pelo IBAMA, por desrespeitar a Lei de 
Biossegurança,  mas nunca pagou a dívida.  A Syngenta Seeds utiliza a reserva da 
Mata Atlântica, contaminando a biodiversidade e produzindo poluentes que agridem o 
meio ambiente os seres humanos.

Site  da  ADITAL  -  Disponível  em  http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?
lang=PT&cod=30264

ATIVIDADES – REFLEXÕES :

1. Além da questão da posse da terra, outras questões têm sido levantadas. 
Uma delas diz respeito à introdução de novas tecnologias no campo. Qual a 
justificativa da Syngenta para introduzir novas teconologias no cultivo da cana-
de- açúcar? 

2. Quais os aspectos negativos da realização das pesquisas da Syngenta no 
Paraná?

3. Por que o MS e outros movimentos sociais no campo se colocam contra o 
uso de tecnologias como a desenvolvida pela Syngenta?

http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=PT&cod=30264
http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=PT&cod=30264


DOCUMENTO Nº  7   

  MAIS PRESSÃO POR DESMATAMENTO
  
   O  Diretor  de  Articulação  de  Ações  na  Amazônia  do  Ministério  do  Meio 
Ambiente, André Lima, diz que será difícil manter neste ano o ritmo de queda 
no desmatamento obtido no ano passado, 20% menor do que no ano anterior. 
‘Manter em 2007/08 a taxa de desmatamento de 2006/07 vai ser muito difícil, 
afirmou Lima em entrevista à BBC Brasil.
...
As pressões para o desmatamento, segundo o diretor, vêm principalmente do 
aumento da atividade pecuária, que está sendo empurrada para a Amazônia 
por causa do preço da terra e da qualidade do solo, enquanto a produção de 
grãos se espalha pelo cerrado.”

Jornal O PARANÁ. Pg. 8 -  Dia 15 de dezembro de 2007

 
ATIVIDADES – REFLEXÕES 

1 –  Você acha que a agricultura tem como continuar produzindo mais alimento
 sem  se  expandir  para  o  Cerrado  do  Centro  Oeste  Brasileiro  e  região 
amazônica?

DOCUMENTO Nº 8

MUDANÇAS CLIMÁTICAS
 
As mudanças climáticas, outro nome para o aquecimento global, acontecem quando 
são lançados mais gases de efeito estufa (GEEs) do que as florestas e os oceanos 
são capazes de absorver. Isso acontece de diversas maneiras. As principais são: a 
queima  de  combustíveis  fósseis  (como  petróleo,  carvão  e  gás  natural)  e  o 
desmatamento ( no  Brasil  , o desmatamento é o principal responsável por nossas 
emissões de GEEs)....Ao desmatar, muitas pessoas queimam a madeira que não tem 
valor comercial. O Gás Carbônico (CO2) contido na fumaça oriunda desse incêndio 
sobe para a atmosfera e se acumula a outros gases aumentando o efeito estufa. No 
Brasil,  75%  das  emissões  são  provenientes  do  desmatamento.  ENTRE  NÓS  –
Atualidades – Colégio Nobel, pg 36

ATIVIDADES  - REFLEXÕES 



1 – Qual  é a relação da agricultura com a questão ambiental?
2 – Como era a temperatura  em meio a mata na Região Oeste do Paraná há 
meio século?

3  –  Como  era  feito  o  aquecimento  e  o  resfriamento  dos  ambientes  das 
moradias nestas épocas?
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