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Resumo 

Com o desenvolvimento do projeto visa-se constituir, 
com os alunos, um olhar crítico aplicado à disciplina de 
Geografia e uma análise sobre a ideologia presente nas 
letras de algumas músicas compostas para legitimar a 
modernização da agricultura e do agronegócio. O 
modelo econômico brasileiro predominante a partir da 
segunda metade do século XX, fundamentado na 
industrialização, foi determinante para o aumento da 
produção, para tornar os agricultores dependentes do 
sistema financeiro, dos agrotóxicos e fertilizantes e para 
estabelecer conexão entre agricultura e agroindústrias. 
Nesse contexto, pretende-se trabalhar a questão da 
ideologia, para isso recorrendo à argumentação filosófica 
de Marilene Chauí, docente da USP/SP. Segundo Chauí, 
ideologia é um conjunto lógico, sistemático e coerente de 
representações (ideias e valores) e de normas ou regras 
(de conduta) que indicam e prescrevem aos membros da 
sociedade: (i) o que devem pensar e como devem 
pensar, (ii) o que devem valorizar e como devem 
valorizar, (iii) o que devem sentir e como devem sentir e 
(iv) o que devem fazer e como devem fazer. Assim, é 
pertinente estudar a ideologia presente nas letras das 
músicas utilizadas pelo marketing / propaganda para 
motivar a modernização da agricultura e do agronegócio. 
Essa a chamada Revolução Verde trouxe considerável 
aumento na produção agrícola, porém isso ocorreu ao 
custo de alto contingente populacional rural; então a 
modernização atendeu o interesse da elite rural, mas 



 

 

 

induziu ao desemprego no campo, uma vez que a mão 
de obra foi substituída por máquinas ─ em consequência 
foi gerado o êxodo rural. A Revolução Verde, que tinha 
como objetivo acabar com a fome, contradiz-se e o que 
de fato prevalece é o aumento de capital dos 
comerciantes de máquinas e de insumos, pois a 
produção de alimentos nos países em desenvolvimento 
é destinada, principalmente, a países ricos e 
industrializados. A Revolução Verde favoreceu as 
grandes empresas multinacionais, que subsidiaram a 
produção dos países subdesenvolvidos para assim 
garantirem a exclusividade da importação e da 
comercialização da produção desses países. Neste 
contexto, pretende-se “trabalhar”, na disciplina de 
Geografia, a ideologia da música no processo da 
modernização agrícola e da implantação do 
agronegócio. Pretende-se relacionar a música com a 
propaganda e com a questão do consumismo.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Esta Unidade Didática integra atividades que visam colocar em evidência a 

valorização da imagem do homem do campo, ou seja, do pequeno agricultor. A 

proposta de ensino aqui colocada é permeada por uma visão crítica abrangente do 

funcionamento do sistema capitalista, na perspectiva histórica, desde o início da 

modernização da agricultura até os dias atuais. Procura-se visualizar as diferentes 

maneiras como o sistema econômico foi moldando, no jovem do município de 

Tupãssi-Paraná, os diferentes ambientes geográficos campestres desde o início da 

colonização contemporânea (após os anos 1950) e a presente realidade do início do 

século XXI. Também se procurar visualizar a relação que se estabelece com a 

modernização da agricultura e os aspectos dessa relação refletidos na educação 

das crianças e dos jovens da região. 

 

 

1.1 OBJETIVOS  

 

O material tem a intenção de:  

 subsidiar teoricamente a implementação das diretrizes curriculares da 

Rede Pública da Educação Básica do Estado do Paraná; 

 ampliar a possibilidade de trabalho do professor de Geografia, ressaltando 

as relações culturais de trabalho e de poder, orientar metodologicamente a 

prática docente; 

 estimular a reflexão de maneira crítica e ainda levar o aluno a analisar as 

formas de produção agrícola no Brasil, enfatizando as consequências 

ambientais e econômicas da agricultura convencional implantada pelo 

modelo agrícola da chamada Revolução Verde; 

 perceber os discursos referentes à produção agrícola contemporânea e 

dirigidos ao agricultor como autor e sujeito desse espaço, favorecendo a 

percepção dos mitos e das ideologias criados em torno do homem do 

campo.  
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1.2 EXECUÇÃO DA UNIDADE DIDÁTICA  

 

O tema escolhido será abordado com a participação dos educandos do 2º ano do 

Ensino Médio. Assim, estudar “A modernização da agricultura ao agronegócio” visa 

ampliar os conhecimentos sobre a transformação que vem ocorrendo no espaço 

rural do município de Tupãssi, e seus efeitos no contexto escolar, além de colaborar 

com a produção do material didático-pedagógico de Geografia do Paraná. 

A produção ou unidade didática terá como objetivo despertar no educando a 

sua consciência crítica, levando-o a refletir e também a sentir-se sujeito no processo 

de construção histórica, compreendendo o processo de modernização da agricultura 

pelo qual o Brasil vem passando. 

As atividades foram pensadas didaticamente para que os alunos assimilem o 

processo e tenham uma visão abrangente do funcionamento do sistema capitalista, 

bem como as características mais importantes desse sistema: a modernização da 

agricultura suas implicações e ideologias presentes frente a tais perspectivas.  

 

 

1.3 AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS DOS ALUNOS 

 

A avaliação acontecerá durante o processo de Implementação desta Unidade 

Didática de forma diagnóstica e contínua, visando garantir a aprendizagem do 

educando. 

Na dinâmica de ação, construção e reconstrução, a professora e educandos 

suscitarão, a cada vivência, a apreciação das atividades em relação aos objetivos 

propostos, de modo a garantir a aprendizagem. 

 

 

1.4 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E METODOLOGIA 

 

No decorrer dos anos em sala de aula, percebe-se que os alunos, de maneira 

geral, não têm interesse pelos estudos e muitos desconhecem o seu papel dentro da 

escola e também como cidadão. Em decorrência desse desinteresse, surge a falta 

de atenção, a indisciplina e a violência em sala de aula, prejudicando a 

aprendizagem do educando e desvalorizando o ensino da escola pública. 
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Nas aulas de Geografia, além da falta de interesse, observa-se, da mesma 

forma, que a maioria dos alunos não gosta dessa disciplina e apresenta dificuldades 

na realização de diversas atividades e na assimilação dos conteúdos. Nesse 

contexto, surge a preocupação do por que, atualmente, a maioria dos alunos não se 

interessar mais em aprender os conteúdos abordados nas escolas. 

Preocupa-se também, no que se refere ao ensino da Geografia em sala de 

aula, se muitos não gostam dela, em explicitar por que essa matéria é vista por 

muitos como uma disciplina sem importância, passiva e condicionada ao 

tradicionalismo, informando que é porque não sabemos os conceitos básicos e 

outros conhecimentos necessários à compreensão do espaço e seus elementos. 

A Geografia é uma disciplina abrangente e complexa. Os professores, durante 

o desenvolvimento das aulas, nem sempre conseguem despertar o interesse dos 

alunos para o estudo da Geografia e, consequentemente, para o seu aprendizado. 

Muitas vezes, durante o desenvolvimento dos conteúdos de Geografia no cotidiano 

da sala de aula, as atividades tornam-se cansativas e pouco atrativas para os 

alunos. Historicamente, a Geografia é vista como uma disciplina do “decorar” 

conteúdos. Infelizmente essa visão ainda permanece. 

Quando o trabalho é desenvolvido com atividades que despertam o interesse 

e motivam os alunos a aprender, a aula torna-se prazerosa, tanto para o trabalho do 

professor, quanto para os educandos, facilitando o ensino-aprendizagem dos 

conteúdos.  

Entende-se que explorar a temática de modernização da agricultura nas aulas 

de Geografia é relevante, permite que o aluno seja capaz de identificar, dentro do 

contexto global, as transformações ocorridas no espaço rural, já que grande parte 

dos alunos envolvidos nesse projeto é ou possui suas origens no campo. Desta 

forma, o enriquecimento do ensino da temática agrária promoverá a formação de um 

cidadão crítico e reflexivo sobre o mundo e o cotidiano vivido.  

Segue-se, portanto, que esta unidade tem o objetivo ─ como já dito acima ─ 

de contribuir para a melhoria da qualidade do ensino no Estado do Paraná, 

especialmente no Colégio Estadual Heitor Cavalcanti de Alencar Furtado, com os 

alunos do 2º ano do Ensino Médio, através de levantamento do material didático que 

possa proporcionar a união da teoria com a prática. Objetiva-se, ainda, contribuir 

para a formação da cidadania mediante uma criteriosa análise da temática da 

ideologia do neoliberalismo instalado no campo no oeste do Paraná, para isso 
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analisando os conceitos postos e pressupostos nas músicas e na propaganda 

apresentada na mídia para promover incentivo à modernização da agricultura e do 

agronegócio.  
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2 A MODERNIZAÇÃO DA AGRICULTURA EM TUPÃSSI (UNIDADE 1) 

 

O processo de modernização da agricultura no Brasil tem origem na década 

de 1950, com as importações de meios de produção mais avançados. É, no entanto, 

só na década de 1960 que esse processo vai se dar concretamente, com a 

implantação no país de um setor industrial voltado para a produção de 

equipamentos e de insumos para a agricultura pela implantação da chamada 

Revolução Verde. 

A partir desse momento, há uma intensa valorização da agricultura intensiva. 

Esse tipo de agricultura foi e ainda é praticada mediante a utilização de máquinas 

modernas, de insumos agrícolas, etc. e da utilização cada vez menor de mão de 

obra. Diante deste quadro, o agricultor, que antes possuía certa autonomia na sua 

produção agrícola, se viu na condição de subalterno a esse novo meio rural, o que 

levou muitos agricultores a serem expulsos de suas terras: “Enquanto o pequeno 

proprietário procura sobreviver, as máquinas procuram expulsá-lo do campo” (SENE; 

MOREIRA, 1999). As bases técnicas da modernização da agricultura foram 

construídas, principalmente, pelas inovações da Revolução Verde: 

 
A ideologia propagada por ela, que vislumbrava o mundo sem escassez de 
alimentos, acarretou efeitos extremamente negativos. A utilização de 
insumos químicos e a mecanização no processo produtivo resultaram num 
aumento expressivo da produtividade no campo. A introdução dos pacotes 
tecnológicos na agricultura foi apoiada por políticas governamentais, que 
incentivaram a produção, através de linhas de financiamento, pesquisa, 
assistência técnica e extensão rural. Esse contexto foi marcado pelos 
governos militares e as políticas de estímulo ao desenvolvimento econômico 
no país. O paradigma produtivista, com fins eminentemente econômicos, 
agravou a situação dos trabalhadores rurais, que migravam para os grandes 
centros urbanos ou foram proletarizados nos CAIs (Complexos 
Agroindustriais) como boias-frias. (BORGES, 2010, p. 1). 

 

A Revolução Verde, que tinha como objetivo acabar com a fome, contradiz-se. 

A intenção que de fato se revelou e ainda prevalece é o aumento de capital dos 

envolvidos na comercialização de máquinas e de insumos e a produção de 

alimentos nos países em desenvolvimento, em vez de servir para acabar com a 

fome, foi e é destinada principalmente a países ricos e industrializados.  

A Revolução Verde tinha, como objetivo ideológico de fachada, 

discursivamente apresentado, alcançar um patamar de aumento da produção 

mundial de alimentos suficiente para matar a fome da humanidade, para isso 
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propondo várias mudanças nos segmentos agropecuários nos países 

subdesenvolvidos, na época considerados retrógrados e pouco eficientes. Assim, 

uma vez implantado o novo padrão produtivo agropecuário, isso levou ao 

crescimento da produção nas propriedades dos ditos países subdesenvolvidos 

(entre eles o Brasil), mas ocorreu somente dentro daquelas propriedades grandes 

que tinham condições para a inserção do processo de modernização (capacidade de 

obter crédito), além de clima e relevo adequados. Ariovaldo Umbelino de Oliveira 

(NADER, 2007) discorre: 

 
Não é verdade que nós temos disponibilidade de alimentos: se olharmos a 
produção de arroz, feijão e mandioca, desde 1992, não há nenhum 
crescimento na produção desses alimentos que são básicos na alimentação 
dos brasileiros. O argumento diz respeito a que já teria havido um 
desenvolvimento técnico e o campo estaria produzindo mais. Pois bem, a 
área ocupada com as lavouras atinge um total de 60 milhões de hectares 
apenas, e, nesses 60 milhões de hectares cultivados, um terço é de soja, 
com 21 milhões de hectares. À soja se soma, com seis milhões de hectares, 
a cana; e, com 5,5 milhões, eucaliptos - mais da metade das terras 
ocupadas pelas lavouras no país. Dessa forma, a questão da produção de 
alimentos no Brasil não está resolvida. Se estivesse, por que precisaríamos 
importar arroz, importar feijão? O que há é um discurso puramente 
ideológico, neoliberal, para tentar encobrir um quadro de defesa do 
agronegócio, um quadro contrário aos movimentos sociais e à sua 
reivindicação histórica da reforma agrária. 

 

Ariovaldo entende que “[...] o processo de desenvolvimento do capitalismo na 

agricultura de nossos dias está marcado pela sua industrialização” (OLIVEIRA, 

1991, p. 23).  

O desenvolvimento do modo capitalista de produção no campo se dá pela 

sujeição da renda da terra ao capital, pela compra da terra para explorar e/ ou 

vender ou ainda pela subordinação à produção, assim:  

 
[...] o fundamental para o capital é a sujeição da renda da terra, pois, a partir 
daí, ele tem as condições necessárias para sujeitar também o trabalho que 
se dá na terra. Primeiramente, o capital sujeita a renda da terra e em 
seguida subjuga o trabalho nela praticado. (OLIVEIRA, 1991, p. 49). 

 

As sementes foram aperfeiçoadas em laboratórios, para apresentarem alta 

resistência a diferentes pragas e doenças. Assim, seu plantio passa a ser aliado à 

utilização de fertilizantes, agrotóxicos, máquinas e implementos agrícolas. As 

multinacionais passaram a exportar suas tecnologias. Os governos incentivaram o 

processo de modernização das práticas agrícolas, fazendo-o por meio de 

financiamentos para os médios e grandes produtores rurais, promovendo pesquisas 
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e propagandas. Ao mesmo tempo, porém, muitos problemas irreversíveis foram 

deixados com a implantação desse programa. 

O sistema de “monocultura” foi adotado em vários países. Áreas foram 

totalmente transformadas em grandes lavouras de uma só plantação. Florestas 

naturais viraram pastagens e plantações. A intensa utilização de agrotóxicos e de 

outros produtos químicos provocou a contaminação das águas e do solo. O 

problema da fome não foi resolvido, e não o foi, em especial, porque a produção nos 

países em desenvolvimento ficou voltada principalmente para países já 

desenvolvidos e com grandes indústrias ficando com a maior parte dos lucros 

mediante a intermediação do processo todo. Para Alentejano (1996, p. 90): 

 
O setor agropecuário transformou-se substancialmente ao longo do período, 
com a modernização dos latifúndios, o fortalecimento da vocação 
exportadora, a formação dos complexos agroindustriais, a estreita 
vinculação com o setor financeiro e a crescente interpenetração de capitais, 
envolvendo os setores agropecuário, industrial e financeiro.  

 

Assim, não há como os pequenos agricultores competirem com quem tem 

mais recursos para investir nos pacotes tecnológicos advindos de uma lógica global. 

Segundo Schlosser (2001, p. 89), “Os caminhos indicados pelas políticas públicas 

obstruem a permanência dos pequenos agricultores no campo, e abrem espaço para 

a circulação do capitalista no meio rural”. 

No Paraná, a modernização da agricultura começou a ocorrer no final da 

década de 1960, e se intensificou durante a de 1970. Quanto a seu processo, Moro 

(2001, p. 91) afirma que essa modernização foi:  

 
[...] considerada parcial, conservadora e dolorosa. Parcial porque limitou-se 
a algumas regiões do país, a alguns produtos específicos e a certas fases 
da organização da produção. Conservadora porque não rompeu com a 
tradicional concentração fundiária, isto é, da posse da terra. Dolorosa 
porque concorreu para espoliar no campo milhares de pessoas ligadas às 
atividades agropecuárias, acentuando o êxodo rural e a miséria.  

 

No decorrer do processo de implantação e incremento dessa chamada 

Revolução Verde, as sucessivas geadas ocorridas em solo paranaense a partir de 

meados da década de 1960 e no decorrer da de 70, o baixo preço do café, a 

ferrugem que atacava os cafezais mais para o norte do estado e a crise de mercado 

acabam por favorecer a modernização, quando a intenção era estimular maior 

participação no mercado internacional através das exportações, tendo em vista os 
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incentivos dados à cultura de oleaginosas. A ação estatal foi um dos mais 

importantes meios que promoveram a modernização, através de crédito, incentivos 

fiscais e políticas direcionadas para produtos como a soja. Tais estímulos à 

modernização não atingiram as pequenas propriedades e outros produtos 

alimentícios:  

 
Assim sendo, a produção de alimentos fica relegada aos estabelecimentos 
que estão naturalmente impossibilitados de assumir um comportamento 
empresarial (pequenos proprietários, arrendatários, parceiros e ocupantes) 
que basicamente produzem a sua própria subsistência gerando um 
pequeno excedente para o mercado. Essa dispersão da produção em 
pequenas unidades cria a necessidade de um grande número de 
intermediários, fazendo com que, sobrevindo uma eventual escassez de 
gêneros alimentícios, o diferencial de preços se dilua pelas numerosas 
escalas existentes entre o pequeno produtor e o consumidor final. 
(GRAZIANO DA SILVA, 1982, p. 31).  

 

A modernização da agricultura deixou de lado muitos produtos e produtores, 

porém seu impacto foi geral. No Paraná. Schlosser (2001, p. 7) descreve:  

 
O impacto da modernização-relâmpago ocorrida no município deixou suas 
cicatrizes no solo, provocadas pela retirada violenta da mata e o uso de 
equipamentos sem orientação adequada, ocasionando um impacto 
ambiental cujas consequências estão acumuladas no leito dos rios. Só mais 
tarde, surgiram políticas preocupadas com a conservação do solo. A 
distribuição dos créditos subsidiados, em tese, fez parte de políticas 
governamentais objetivando acelerar a presença de máquinas e insumos no 
campo como também redimensionar o dinheiro para a indústria. A adoção 
desse modelo cercou de problemas muitos agricultores que, atropelados 
pelas altas e baixas dos preços agrícolas e as dívidas nos bancos, 
acabavam perdendo sua propriedade, sendo obrigados então a sair em 
busca de novas fronteiras agrícolas ou ocupar os espaços urbanos. 

 

Os alunos identificarão a localização do município de Tupãssi no mapa do 

Paraná, conforme figura abaixo. 
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Figura 1 – Aspectos Físicos - Localização e descrição 

 

Fonte: http://pt.wikipdia.org.  

 

A sua flora original era formada pela floresta subtropical mista, composta por 

formações latifoliadas, tais como cedro, marfim, óleo-pardo, peroba, entre outras, e 

também com a presença de coníferas. O Paraná abriga uma série de espécies de 

vegetais. Seu clima é predominantemente subtropical úmido e sua vegetação é 

dividida em campos e florestas subtropicais, através da Mata de Araucárias e das 

florestas tropicais, representadas pela Mata Atlântica. Árvores como araucária, 

imbuia, cedro e erva-mate são características da região1. Ambos os tipos de 

florestas foram devastados para dar lugar às lavouras. Atualmente o município 

possui pequenas reservas de matas e de matas ciliares.  

Seu relevo é caracterizado por um planalto representando pequenas 

ondulações em 15% da área, sendo que 85% do restante do relevo é composto por 

terras planas facilitando a mecanização agrícola (GREGORY, 2002). O solo 

predominante é Latossolo Roxo de boa fertilidade natural, favorecendo a exploração 

agrícola. 

A mecanização da área rural, paralelamente ao uso das novas tecnologias na 

agricultura, proporcionou aumento da produtividade, porém a utilização cada vez 

menor de mão de obra ocasionou o desemprego e provocou o esvaziamento 

demográfico das áreas rurais.  

                                            
1
 Portal do Meio Ambiente - Paraná SEMA - Secretaria do Estado do Meio Ambiente. 
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Esse processo gerou aumento na concentração de terras e de riquezas, 

“graças” à concorrência desleal entre os grandes proprietários rurais e os pequenos 

proprietários rurais, os quais não tiveram oportunidade de acesso às novas 

tecnologias. Assim, pequenos produtores perderam (tiveram que se desfazer delas) 

suas terras ao não conseguirem pagar os empréstimos realizados junto às 

bancárias. Outros aproveitaram a valorização das terras, venderam as terras e 

adquiriram áreas maiores em regiões com preço mais acessível, como Mato Grosso 

e Mato Grosso do Sul ─ constituindo o fenômeno da migração entre regiões 

agrícolas do país. 
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3 CONCEITOS: IDEOLOGIA, AGRICULTURA, MODERNIZAÇÃO E 

AGRONEGÓCIO (UNIDADE 2)  

 

 

3.1 INTRODUÇÃO 

 

Conteúdo:  

Nessa primeira parte do trabalho pretende-se discutir os conceitos de 

ideologia, modernização da agricultura e agronegócio. Trata-se de levar o aluno a 

refletir sobre esses conceitos para poder entender como a ideologia teve impacto 

sobre a modernização da agricultura.  

 

Objetivos: 

Trata-se de discutir sobre o uso da ideologia para legitimar a modernização do 

campo. 

 

Metodologia: 

Inicialmente discutiremos os conceitos de ideologia, de modernização da 

agricultura e de agronegócio, fazendo-o mediante a leitura de alguns textos retirados 

de artigos científicos publicados por pesquisadores que abordam os conceitos 

mencionados.  

 

 

3.2 CONCEITO DE IDEOLOGIA 

 

Segundo o Dicionário Aurélio (eletrônico), ideologia é conjunto de ideias, 

convicções e princípios filosóficos, sociais, políticos que caracterizam o pensamento 

de um indivíduo, grupo, movimento, época, sociedade (SIGNIFICADO, s.d.). 

Eni de Lourdes Puccinelli Orlandi, professora universitária uspiana que, no 

final dos anos 1970, introduziu no Brasil a metodologia da Análise do Discurso no 

Brasil (após sua pós-graduação em Paris/França), defende que há um conhecimento 

produzido a partir do próprio texto: uma materialidade simbólica própria e 

significativa, pois ”[...] todo o dizer é ideologicamente marcado. É na língua que a 

ideologia se materializa” (ORLANDI, 2001, p.16 ). E diz que a Análise de Discurso 
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(AD) considera que os sentidos não estão nas palavras, estão aquém e além delas: 

”[...] podemos dizer que o sentido não existe em si, mas é determinado pelas 

posições ideológicas colocadas em jogo no processo sócio-histórico em que as 

palavras são produzidas” (ORLANDI, 2001, p. 18, 38-42). Nesse mesmo texto, 

Orlandi (2001, p.16 ) também orienta, em relação à ideologia, que: “[...] todo discurso 

se estabelece na relação com um discurso anterior e aponta para outro. Não há 

discurso fechado em si mesmo, mas um processo discursivo do qual se pode 

recortar e analisar estados diferentes”. 

Em outra consulta sobre AD e ideologia encontramos que a análise do 

discurso 

 
Propõe que: discursos são práticas sociais, inseridas em contextos 
determinados [...] os participantes nestas práticas assumem o papel de 
sujeitos, nas determinações do contexto e de agente das ações de 
produção, circulação e consumo dos textos. (PINTO, 1999, p. 8). 

 

A ideologia tende a transformar o sistema social, econômico, político ou 

cultural existente. Reflete sobre a forma como a sociedade atua e elabora um plano 

de ação para se aproximar e se pôr ao encontro daquilo que considera como sendo 

a sociedade ideal.  

 

 

3.3 CONCEITO DE AGRICULTURA 

 

Segundo o Dicionário Geográfico, agricultura é o conjunto de atividades que 

preparam o solo para a cultura de vegetais. Pode também ser definida como o 

conjunto de atividades desenvolvidas pelo homem em meio biológico e 

socioeconômico determinado para obter produtos animais e vegetais que sejam 

uteis. A agricultura é praticada há milhares de anos2. 

Cabe, de pronto, acrescentar que se trata de atividade produtiva integrante do 

setor primário da economia (em que indústria seria o setor secundário, 

comércio/serviços, o terciário, resumidamente). Caracteriza-se pela produção de 

bens alimentícios e de matérias-primas decorrentes do cultivo de plantas e da 

criação de animais. Na produção agrícola entram três fatores básicos: o trabalho, a 

terra e o capital. Assim, é importante atentar para a seguinte distinção: (i) numa 

                                            
2
 Vide: <http://pt.slideshare.net/Bartilotti/dicionario-geografico> 
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unidade agrícola, quando o emprego de capital é o fator predominante, diz-se que se 

trata de agricultura intensiva; (ii) no caso de ser a terra o fundamental, trata-se então 

de agricultura extensiva. 

A predominância do fator capital, típico da agricultura moderna, permite alta 

produtividade por área cultivada e é encontrada, sobretudo, nos países 

industrializados (no Brasil ocorre, principalmente, nas regiões Sul e Sudeste). A 

agricultura extensiva, no entanto, com a utilização abundante de terras é 

característica dos países do Terceiro Mundo, onde a grande propriedade é a marca 

da estrutura fundiária. A predominância do fator terra, aliás, marcou toda, a história 

da agricultura mundial até a modernidade com a Revolução Industrial iniciada na 

Inglaterra no século XVII, cujas técnicas se estenderam muito intensamente sobre o 

setor agrícola em várias partes do mundo civilizado com a chamada Revolução 

Verde iniciada nos anos 1960. 

Assim, a relação entre esses três fatores (trabalho, terra e capital) está ligada 

aos papéis que a agricultura de um país cumpre no conjunto da organização social e 

econômica, podendo ser: (i) papel de fornecedora de alimentos para o mercado 

interno, (ii) papel de fornecedora de um excedente agrícola capaz de ser exportado 

e proporcionar divisas para o país, (iii) papel de geradora de poupança para a 

implantação ou desenvolvimento do setor industrial, ou (iv), ainda, de acordo como 

regime de propriedade vigente (grande, média ou pequena), papel de fornecedora 

principal de mão-de-obra para as atividades urbano-industriais( SANDRONI, 1980, 

p. 73). Agricultura é a união de técnicas aplicadas no solo para o cultivo de vegetais 

destinados à alimentação humana e animal, produção de matérias-primas e 

ornamentação. A agricultura é uma atividade produtiva de grande importância para o 

homem, pois é a partir dela que temos o nosso sustento. Existem três fatores ligados 

à produção agrícola: (i) o físico ─ como o solo e o clima, (ii) o fator humano ─ que 

corresponde à mão de obra em seu desenvolvimento) e (iii) o fator econômico ─ que 

se refere ao valor da terra e ao nível de tecnologias aplicadas na produção. 

(FREITAS, 2004).  

Segundo o já referido Dicionário Aurélio, agricultura é a arte de cultivar a terra 

e Domingos Ferreira Almeida (2007) salienta que: 

 
A agricultura, como atividade do homem inserido na sociedade, só de uma 
forma imperfeita se pode enquadrar em definições formais. Uma definição 
sucinta, tal como ‘a agricultura é a arte de cultivar os campos’, é de tal 
forma vaga e pouco informativa que está longe de poder transmitir a ideia 
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da complexidade e dos objetivos da atividade. Além disso, na agricultura 
empresarial moderna a arte, cada vez mais, cede o seu lugar à ciência. 

 

Robert Diehl (1984, p. 68) afirma que "[...] a agricultura consiste no esforço 

para situar a planta cultivada nas condições óptimas de meio (clima, solo) para lhe 

tirar o máximo rendimento em quantidade e em qualidade". O autor ainda mostra 

que sabe que o objetivo maior da agricultura comercial é a obtenção de lucros e não 

necessariamente a produtividade. Por outro lado, numa agricultura de subsistência, 

o objetivo é o de assegurar a alimentação familiar. 

Henrique de Barros (1975, p. 23) conclui que a agricultura é "[...] a 

artificialização pelo homem do meio natural, com o fim de torná-lo mais apto ao 

desenvolvimento de espécies vegetais e animais, elas próprias melhoradas”. O 

conceito de artificialização do meio engloba as técnicas culturais, 

independentemente do seu grau de aplicação. 

 

 

3.4 MODERNIZAÇÃO DA AGRICULTURA 

 

No caso, “modernização” é um conceito que, no âmbito das ciências sociais, 

se refere ao processo pelo qual uma sociedade, através da industrialização, da 

urbanização e de outras mudanças sociais, torna-se moderna em aparência ou 

comportamento, transformando completamente a vida dos indivíduos que a 

constituem. Nesse contexto fala-se em “modernização da agricultura”, sobre a qual 

Graziano Neto (1985, p. 27) discorre: 

 
[...] a chamada modernização da agricultura não é outra coisa, para ser 
mais correto, que o processo de transformação capitalista da agricultura, 
que ocorre vinculado às transformações gerais da economia brasileira 
recente: 

 

Com a modernização ocorre o que vários autores denominam de 

“industrialização da agricultura”, tornando-a uma atividade nitidamente empresarial, 

com isso abrindo um mercado de consumo para as indústrias de máquinas e de 

insumos modernos. Com novas técnicas e equipamentos modernos, o produtor 

passa a depender cada vez menos da “generosidade” da natureza, adaptando-a 

mais facilmente de acordo com seus interesses. Ocorre, no entanto, que, por esse 

caminho, a agricultura está cada vez mais subordinada à indústria. 
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3.5 PRODUÇÃO E AGRONEGÓCIO 

 

No Brasil, o conceito surgiu nos anos 1980, com a expressão “complexo 

agroindustrial”, que evoluiu mais tarde para “agronegócio”. O agronegócio – de base 

empresarial ou familiar – envolve toda a cadeia produtiva, desde o antes da porteira, 

incluindo o dentro da porteira e o depois da porteira da propriedade. 

Assim, o “antes da porteira” diz respeito à aquisição de sementes, de mudas, 

de fertilizantes, de agroquímicos, de tratores e de implementos, inclusive 

equipamentos de irrigação, embalagens, etc. Esses setores de indústria e comércio 

representam cerca de 11,0% do volume de recursos do agronegócio. 

Depois, o “dentro da porteira”, consiste na produção ─ nas atividades de 

cultivo propriamente ditas (café, mamão, soja, milho, arroz, feijão, frutas, hortaliças, 

florestas plantadas, pecuária, agro turismo, entre outras) ─ e essas atividades 

envolvem algo como 25,8% do agronegócio. 

Finalmente, o “depois da porteira” refere-se aos processos de beneficiamento, 

transporte, armazenamento, processamento ou industrialização, comercialização, 

etc. e é o responsável pela maior fatia do agronegócio: 63,2%. 

Existem, ainda, as instituições de ensino, pesquisa, extensão rural, de 

assistência técnica, de crédito rural e as organizações de classe, que interagem e 

influenciam, de maneira intensa, o agronegócio. 

É a soma de toda essa riqueza, portanto, que compõe o chamado 

agronegócio e que representou mais de 20% do PIB estadual e cerca de 20% do 

PIB nacional em 2009. 

Mais especificamente falando, e com base em informações de José Adilson 

de Oliveira ─ engenheiro agrônomo e presidente da Sociedade Espiritossantense de 

Engenheiros Agrônomos (SEEA) agronegócio (“agrobusiness” em inglês ) é o 

conjunto de negócios relacionados à agricultura e pecuária dentro do ponto de vista 

econômico. Costuma-se dividir o estudo do agronegócio em três partes: (i) a primeira 

parte trata dos negócios agropecuários propriamente ditos, ou de "dentro da 

porteira", com foco nos produtores rurais, sejam eles pequenos, médios ou grandes, 

constituídos na forma de pessoas físicas (fazendeiros ou camponeses) ou de 

pessoas jurídicas (empresas); (ii) na segunda parte, os negócios à montante da 

agropecuária, ou da "pré-porteira", representados pela indústria e pelo comércio que 

fornecem insumos para a produção rural, como, por exemplo, os fabricantes de 
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fertilizantes, fr defensivos químicos e de equipamentos; e (iii) na terceira parte estão 

os negócios à jusante, ou de "pós-porteira", onde está à compra, transporte, 

beneficiamento e venda dos produtos agropecuários até o consumidor final. 

Enquadram-se nessa definição os frigoríficos, as indústrias têxteis e calçadistas, 

empacotadores, supermercados e distribuidores de alimentos. 

 

 

3.6 AGROINDÚSTRIA 

 

Atividade constituída pela junção dos processos produtivos agrícolas e 

industriais no âmbito de um mesmo capital social ou, quando tal não acontece, a 

atividade caracteriza-se por uma grande proximidade física entre a área que produz 

a matéria-prima agrícola e o seu processamento industrial. Com a crescente 

preponderância da indústria sobre a agricultura e a subordinação desta última à 

primeira, proporções crescentes das atividades agrícolas encontram-se hoje 

totalmente submetidas ao capital industrial, sendo esta uma tendência mundial. 

(SANDRONI, 1980, p. 74.)  

 

 

3.7 TRABALHANDO COM MÚSICAS 

 

A música faz bem aos ouvidos de nossos alunos, porém, muitas vezes, estão 

mais interessados no ritmo do que em sua letra, deixando de lado aquilo que é mais 

importante, que é a história e o fato que está por trás desse emaranhado de sons e 

palavras. Então, temos que propiciar um ambiente agradável para que os alunos 

possam ouvir música e tirar dela conhecimento para vida e suas práticas, adquirindo 

interesse por diversos ritmos musicais, inclusive aqueles não muito apreciados pela 

maioria dos adolescentes, como a música sertaneja, mas que trazem temas sobre a 

cultura e a vivência do homem do campo ─ que é o enfoque deste projeto.  

A valorização da população do campo deve ser enaltecida. Muitos 

estereótipos ainda persistem no que se refere à vida no campo. A visão de que é um 

lugar de gente atrasada, “caipira”, ainda é um estigma que afeta a subjetividade de 

seus moradores. A ideologia mostrada na mídia contribui muito para que haja uma 

idealização sobre a vida na cidade, mostra que o espaço urbano é civilizado e 
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bonito, o espaço rural é atrasado com pessoas matutas “Jecas”, que não sabem 

falar direito. Essa visão estereotipada é que se instala na compreensão de mundo 

rural e faz trocar a vida do campo por uma vida considerada como melhor na cidade.  

Destacar a influência da mídia no comportamento musical é um dos objetivos 

da escolha deste material didático. A música é uma manifestação artística e cultural. 

A atividade musical desenvolve-se a criatividade do aluno e o faz pensar e tomar 

decisões de vida. Além dessas razões, esse tipo de atividade torna as aulas mais 

atraentes e é partindo de situações de descontração que o professor poderá 

desenvolver seus conteúdos.  

Atualmente, na sociedade extremamente capitalista, que influencia fortemente 

as crianças e os adolescentes, mantidos sob controle pelo por dos meios de 

comunicação, como televisão, internet, entre outros. A utilização de mídias em sala 

de aula vem se configurando como alternativa didática- pedagógica indispensável. 

Dentre as várias possibilidades midiáticas, destaca-se a utilização da música em 

sala de aula, haja vista a variedade de gêneros musicais, a facilidade de acesso às 

letras, bem como o fato de que dificilmente se encontrará alguém que não goste de 

música. 

Assim, a utilização de músicas para fins didáticos favorece uma aproximação 

maior dos alunos com os conteúdos trabalhados, principalmente se a música 

escolhida apresentar elementos comuns ao cotidiano deles. Sobre o uso da música. 

Correia e Kosel (2009, p. 84-85) argumentam: 

 
O professor pode utilizar a música em vários segmentos do conhecimento, 
sempre de forma prazerosa, bem como: na expressão e comunicação, 
linguagem lógico-matemática, conhecimento científico. Saúde e outras [...] A 
utilização da música pode incentivar a participação, a cooperação, 
socialização, e assim destruir as barreiras que atrasam a democratização 
do ensino. 

 

Neste contexto pretende-se trabalhar a ideologia da música sobre a 

propaganda da modernização agrícola, agronegócio e consumismo. A modernização 

da agricultura trouxe um considerável aumento na produção agrícola, porém o fez 

atendendo ao interesse da elite rural, assim se tornando excludente para um grande 

contingente de agricultores, que ficaram sem emprego no campo, uma vez que a 

mão de obra foi substituída pelas máquinas. Em razão disso, veio a ocorrer um 

grande êxodo rural, invertendo o perfil demográfico nacional, que sempre fora rural 

e, então, se tornou altamente urbanizado. 
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Música é a combinação de ritmo, harmonia e melodia de maneira agradável 

ao ouvido. A música é uma manifestação artística e cultural de um povo, em 

determinada época ou região. A música é um veículo usado para expressar os 

sentimentos. Brescia descreve: 

 
A música é uma linguagem universal, tendo participado da história da 
humanidade desde as primeiras civilizações. Na Grécia Clássica o ensino 
da música era obrigatório e há indícios de que já havia orquestras naquela 
época. Pitágoras, filósofo grego da Antiguidade, ensinava como 
determinados acordes musicais e certas melodias criavam reações 
definidas no organismo humano. Pitágoras demonstrou que a sequência 
correta de sons, se tocada musicalmente num instrumento, pode mudar 
padrões de comportamento e acelerar o processo de cura. (BRÉSCIA, 
2003, p. 31). 

 

A Lei Federal nº 11.769, de 18 de agosto de 2008, prevê o ensino obrigatório 

de música na Educação Básica. Pretende-se utilizar a música como uma ferramenta 

ou recurso que venha a colaborar para que se propicie uma interdisciplinaridade 

entre a música e a Geografia, trazendo, assim, novas opções de métodos que 

possam vir a auxiliar na aprendizagem e no desenvolvimento do aluno:  

 
A música auxilia na aprendizagem de várias matérias. Ela é componente 
histórico de qualquer época. [...] Os estudantes podem apreciar várias 
questões sociais e políticas, escutando canções, música clássica ou 
comédias musicais. O professor pode utilizar a música em vários segmentos 
do conhecimento, sempre de forma prazerosa, bem como: na expressão e 
comunicação, linguagem lógico-matemática, conhecimento científico. [...] A 
utilização de música [...], pode incentivar a participação, a cooperação, 
socialização, e assim destruir as barreiras que atrasam a democratização 
curricular do ensino. (CORREIA; KOSEL, 2009, p. 84-85). 

 

A relação da música com a Geografia poderá fazer com que o aluno 

compreenda os aspectos geográficos através da análise e da comparação do texto 

expresso, tanto na forma narrativa como forma dissertativa. 

A dificuldade na compreensão da geografia pode ser consequência do fato de 

o aluno não ter a facilidade de fazer a correlação entre o conteúdo e a realidade. A 

música será um recurso facilitador para os alunos atingirem esse nível de 

correlação. 
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3.8 TRABALHANDO COM FILMES E DOCUMENTÁRIOS 

 

Filmes e documentários podem tornar-se ferramenta metodológica 

fundamental para que o aluno analise seu cotidiano, criando uma ponte entre o real 

e o imaginário, tornando-o mais crítico para interferir na sociedade. Moran (1995) 

salienta: 

 
O vídeo está umbilicalmente ligado à televisão e a um contexto de lazer, e 
entretenimento, que passa imperceptivelmente para a sala de aula. Vídeo, 
na cabeça dos alunos, significa descanso e não "aula", o que modifica a 
postura, as expectativas em relação ao seu uso. Precisamos aproveitar 
essa expectativa positiva para atrair o aluno para os assuntos do nosso 
planejamento pedagógico. Mas ao mesmo tempo, saber que necessitamos 
prestar atenção para estabelecer novas pontes entre o vídeo e as outras 
dinâmicas da aula. 

 

Assim, portanto, recorrer a determinado filmes em aula serve como meio para 

alcançar os objetivos propostos no planejamento da disciplina de Geografia, meio 

que pode ser facilitador aprendizagem, pois que favorece as interações do aluno 

com o mundo. Assim salienta Napolitano (2013, p. 11-12): 

 
Trabalhar com o cinema em sala de aula é ajudar a escola a reencontrar a 
cultura ao mesmo tempo, cotidiana elevada, pois o cinema é o campo no 
qual a estética, o lazer, a ideologia e os valores mais amplos são 
sintetizados numa mesma obra de arte. Assim, dos mais comerciais e 
descompromissados aos mais sofisticados e ‘difíceis’, os filmes têm sempre 
alguma possibilidade para o trabalho escolar. 

 

É sabido que todo recurso didático exige cuidados básicos por parte do 

professor, e com o uso de vídeos não é diferente. Moran (1995) dá algumas 

sugestões:  

 
Antes da exibição: 
- Informar somente os aspectos gerais do vídeo; 
- Não interpretar antes da exibição, não pré-julgar (para que cada um possa 
fazer a sua leitura); 
- Checar o vídeo antes. Conhecê-lo. Ver a qualidade da cópia; 
Durante a exibição: 
- Anotar as cenas mais importantes; 
- Se for necessário, apertar o pause, sem demorar muito nele; 
- Observar as reações do grupo; 
Depois da exibição: 
- Rever as cenas mais importantes e difíceis; 
- Observar o som, a musica, os efeitos, as frases mais importantes.  

 

O uso de filmes e documentários serve para problematizar uma situação e 

levar os alunos a pesquisar sobre os assuntos instigados pelo filme, a fim de 
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conhecer profundamente o assunto proposto e desvelar ideologias presentes no 

contexto do filme.  

 

 

3.9 AULA DE CAMPO 

 

A aula de campo é um importante encaminhamento metodológico para 

analisar a área em estudo. Parte-se de uma realidade local bem delimitada e então 

se vai investigar a sua constituição histórica e realizar comparações com outros 

lugares. A aula de campo não é apenas um passeio, pois terá importante papel 

pedagógico no ensino da Geografia. É importante colocar o aluno em contato com o 

meio e possibilitar sua percepção em relação aos aspectos físicos e humanos. 

Permite a aprendizagem do aluno, o que ocorre na medida em que oportuniza a 

vivência in loco do que se deseja estudar. Conforme as Diretrizes Curriculares da 

Educação Básica (PARANÁ, 2008, p. 80-81):  

 
A aula de campo é um importante encaminhamento metodológico para 
analisar a área em estudo [...], de modo que o aluno poderá diferenciar, por 
exemplo, paisagem de espaço geográfico. Parte-se de uma realidade local 
bem delimitada para investigar a sua constituição histórica e realizar 
comparações com outros lugares, próximos ou distantes. Assim, a aula de 
campo jamais será um passeio, porque terá importante papel pedagógico 
no ensino da Geografia. 

 

O trabalho de campo faz com que a aprendizagem se torne concreta e 

significativa para o aluno. O estudo e a compreensão do espaço geográfico partem 

de uma escala local para uma escala global. Callai (2005b, p. 228) salienta: 

 
Fazer uma leitura do mundo não é fazer apenas do mapa, ou pelo mapa, 
embora ele seja muito importante. È fazer a leitura do mundo da vida, 
construído cotidianamente e que nos são postos, sejam eles do âmbito da 
natureza, sejam do âmbito da sociedade (culturais, políticos, econômicos).  

 

A aula em campo é uma prática pedagógica que instiga a novas reflexões. O aluno, 

no caso de aula fora da sala, estabelece ligações entre prática e teoria, 

sistematizando os problemas envolvidos no cotidiano. 
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3.10 ROTEIRO PEDAGÓGICO DAS ATIVIDADES  

 

No desenvolvimento desta Produção Didática é proposta uma sequência de 

atividades que possibilitem a aprendizagem, a construção e a reconstrução de 

conceitos. E, como salienta Couto (2007, p. 87):  

 
O conceito está a serviço da comunicação, do entendimento e da solução 
de problemas. Entretanto, descrever um fenômeno, estabelecer relações 
entre palavra e objeto e resolver problemas, embora indispensáveis, não 
são suficientes para a sua formação, pois conceituar envolve criatividade e 
muitas atividades intelectuais [...] que levam o pensamento a se emancipar 
da percepção. [...] Daí a importância da organização dos materiais 
pedagógicos e de sua adequação aos diferentes níveis intelectuais dos 
aprendizes; o que significa também considerar – no método de investigação 
ou na metodologia pedagógica – o processo (as etapas da construção de 
conceitos) e não apenas o produto (o significado final do conceito).  

 

O objetivo é propiciar situações que possibilitem a aprendizagem significativa, 

por meio da construção e reconstrução de conceitos relacionados à Geografia, 

valorizando os conhecimentos prévios dos estudantes. Então, quanto aos conceitos 

de ideologia, modernização da agricultura, música e agronegócio, trata-se de 

estabelecer relações entre o espaço rural, suas paisagens e organizações 

territoriais, sociais e econômicas, bem como a ideologia presente. Pretende-se que o 

aluno reflita sobre esses conceitos para poder entender como a ideologia teve 

impacto sobre a modernização da agricultura. O aluno tem que ser curioso para 

entender o que acontece ao seu redor e não ser apenas um espectador. Para Freire, 

“O exercício da curiosidade convoca a imaginação, a intuição, as emoções, a 

capacidade de conjecturar, de comparar na busca de sua razão de ser” (FREIRE, 

2001, p. 98). 

Castrogiovanni (2003, p. 93) ainda salienta que:  

 
Aprender a pensar significa elaborar, a partir do senso comum, do 
conhecimento produzido pela humanidade e do confronto com outros 
saberes (do professor, de outros interlocutores), e seu conhecimento. Esse 
conhecimento, partindo dos conteúdos da Geografia significa “uma 
consciência espacial”, das reações sociais que travam no mundo. 

 

Assim, dentro da metodologia aqui adotada, diversos encaminhamentos de 

estudo e aprendizagem são empreendidos: (i) pesquisas teórico-bibliográficas, a 

serem realizadas no laboratório de informática e na biblioteca com a finalidade de 

formalizar e aprofundar conhecimentos adquiridos; (ii) análise de músicas 
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ideológicas postas na mídia, dirigida aos agricultores, a favor da modernização e 

músicas que mostram o contradiscurso; e (iii) pesquisas de campo com visitas in 

loco e conversa com produtores e familiares. 

No caso da pesquisa de campo, será contratado devido transporte para levar 

os estudantes até o local da visita, com a finalidade de in loco poderem conhecer, 

sentir, perceber ambientes e situações diferentes da sala de aula e dos livros. 

Também se buscará incluir a elaboração e apresentação de paródias feitas pelos 

alunos com a vivência das músicas e isso será viabilizado mediante esquetes 

(dramatizações) em sala de aula. A partir dessa representação do tema/assunto, 

objetiva-se também oportunizar outra forma de expressão do conteúdo apropriado, 

isso mediante elaboração de textos que sejam sínteses sobre o entendimento do 

assunto ─ então a expressão escrita dos conteúdos se torna corolário dos temas 

debatidos.  

Callai (2005b, p. 228) considera que a leitura de mundo é fundamental para 

que todo aluno possa viver em sociedade e exercitar sua cidadania: “Para isso ela 

precisa aprender a ler, aprender a ler o mundo; e escrever, aprender a escrever o 

mundo. E uma maneira possível de ler o mundo é por meio de leitura do espaço, 

que traz as marcas da vida dos homens”. 

Couto (2007, p. 89), destaca “[...] o uso das palavras combinado com o 

material sensorial constitui o cerne de seu método de estudo”. Decorre então que a 

análise de músicas e a leitura e interpretação de textos, com a finalidade de buscar 

outras formas de expressão e outras fontes, se tornam meios que proporcionam o 

conhecimento através da troca de informações. Conjuntamente, realizar a 

observação e a interpretação de imagens (filmes, charges, etc.) são outras formas 

para ler a realidade, em especial porque propicia assunto e ambiente para o debate, 

desencadeando um processo de ensino-aprendizagem problematizado, com a 

intenção de expor conhecimentos, dúvidas e até explicitando pressupostos, mal-

entendidos e preconceitos. 

Neste sentido, Almeida (1991, p. 88) exemplifica: 

 
O desenvolvimento desse trabalho, do ponto de vista didático, pode se dar 
através de procedimentos como projetos, estudo do meio, reportagens e 
entrevistas, estudo bibliográfico, excursões e outros; - partir da percepção 
da realidade através da observação relatos de vivências, etc.; - expressar 
esse conteúdo através de depoimentos orais ou escritos; pode-se também 
usar a encenação, expressão corporal, musical ou poética; - representar 
graficamente o conteúdo através de desenhos, plantas, roteiro esquemático, 
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maquete, mapa e gráfico; - aprofundar os conceitos em estudo através de 
leituras, pesquisas, debates, etc., para que o aprendiz passe a conhecê-los 
e usá-los de forma crítica, com interpretação pessoal, porém fundamentada.  

 

Os alunos serão avaliados de acordo com a participação nas atividades 

propostas: elaboração de texto; o interesse, envolvimento nas apresentações e o 

desenvolvimento dos trabalhos em equipe; o desempenho perante os 

questionamentos e o debate; interpretação e observações sobre os vídeos e 

documentário; estudos e leituras individuais e em grupo, interpretação de músicas, 

imagens, o interesse nos trabalhos desenvolvidos; exposição e produção de 

paródias, charges e finalizara os trabalhos com apresentação de esquetes sobre os 

assuntos trabalhados.  
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4 SUGESTÕES DE ATIVIDADES PARA O 2º ANO DO ENSINO MÉDIO 

 

CONTEÚDO ESTRUTURANTE: Dimensão Econômica do Espaço Geográfico 

Conteúdos básicos:  

 A distribuição espacial das atividades produtivas, a (re)organização do 

espaço geográfico.  

 A dinâmica da natureza e sua alteração pelo emprego de tecnologias de 

exploração e produção.  

 

ATIVIDADE 01 – APRESENTAÇÃO DO PROJETO  

Objetivo básico: Estudar o espaço rural e a modernização da agricultura. 

Objetivos específicos:  

 entender os problemas no espaço rural e os conflitos no campo causados 

pelos latifúndios e o sistema monocultor para exportação; 

 analisar a agricultura brasileira e compreender que a atual concentração 

da estrutura agrária, a espacialização dos tipos de cultivo e os graus 

diferenciados de modernização são fruto das condições históricas e do 

papel do Estado, cujas políticas geralmente favoreceram o grande capital 

em detrimento das pequenas e médias propriedades. 

Horas/aula: 01 

 

ATIVIDADE 02 

Solicitar aos educandos que localizem o município de Tupãssi no mapa do 

Paraná. 

Hora/aula: 01. 

 

ATIVIDADE 03 

Ouvir a música “Tristeza do Jeca” (será entregue uma cópia da música para 

cada aluno) e responder aos questionamentos abaixo: 
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Fonte: didadiaeducação 

 

TRISTEZA DO JECA 
 
Almir Sater – Composição de Angelino de Oliveira 
 
Lá no mato tudo é triste 
Desde o jeito de falar 
Pois o jeca quando canta dá vontade de chorar  
E o choro que vai caindo  
Devagar vai se sumindo 
Como as águas vão pro mar 
E o choro que vai caindo  
Devagar vai se sumindo 
Como as águas vão pro mar. 

Fonte: <www.vagalume.com.br>. Acesso em: 09 out. 2014.  

 

 Por que essa música foi intitulada de “Tristeza do Jeca”?  

 Que outro título poderia ter? 

 Quem é o Jeca de que a música trata? 

 Identifique como é representado o trabalhador do campo na mídia 

nacional (nos filmes, nas novelas, nos desenhos...). Quais são as 

características comuns dos personagens. Elenque alguns desses 

personagens e discuta sobre como é a visão que a mídia passa sobre 

as características do homem do campo. 

 

Hora/aula: 02 
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ATIVIDADE 04 – LEITURA E DISCUSSÃO 

Em sala de aula, os alunos receberão as letras das músicas e, após ouvi-las, 

deverão sobre elas fazer um debate. Na sequência estão citados os fragmentos das 

músicas: (i) “As Mocinhas da Cidade” e (ii) “Minha Fazenda”. 

Os textos serão lidos e discutidos e servirão como base para as primeiras 

discussões sobre as ideologias para legitimar a modernização da agricultura. 

Nessa atividade, os alunos, após ouvirem as músicas e de posse das letras, 

vão tentar encontrar, nas letras das músicas, a ideologia presente a favor da 

modernização e o contra o discurso que mostra o verdadeiro interesse a respeito da 

modernização da agricultura:  

 
As mocinhas da cidade 
 
As mocinhas da cidade 
São bonitas e dançam bem.  
Dancei uma vez com uma moreninha... 
Já fiquei querendo bem!  
Disponível em: <http://www.vagalume.com.br/guilherme -e-santiago/as-
mocinhas-da-cidade.html>. 

 

Minha Fazenda 
 
Grupo Cordiona 
 
Eu comprei uma fazenda no costado do fundão 
Quarenta milhão de campo, invernada e criação. 
Dois açudes dos bem grandes, terra boa pra plantar. 
Te digo, é de encher os olhos a beleza do lugar 
Lá tem um capão de mato com cacimba de água pura... 
Uma horta bem sortida, boia buena com fartura. 
Um pomar cheio de fruita de tudo que é qualidade 
Uma figueira centenária que é linda barbaridade que beleza do lugar. 

Disponível em: <http://letras.mus.br/grupo-cordiona/minha-fazenda/>. 

Hora/aula: 02. 

 

ATIVIDADE 05  

As músicas “As Mocinhas da Cidade” e “Rancho Fundo” fizeram sucessos na 

época da implantação da modernização da agricultura no Brasil nas décadas de 

1960 e 1970. Elas enaltecem a vida na cidade e hostilizam a vida no campo, através 

de letras que falam de mulheres bonitas na cidade, deixando claro que no campo as 

mulheres são feias, sujas, não sabem dançar.  

Procedimento: Após ouvir a música “As Mocinhas da Cidade“ e a música 

“Rancho Fundo”, responder as questões: 
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 A música “As Mocinhas da Cidade” faz uma analogia às moças da 

cidade, dando a entender que as moças do interior não sabem dançar e 

que não seriam bonitas. Isso é verdadeiro? Justifique sua opinião.  

 Elabore uma paródia sobre a música “As Mocinhas da Cidade” e 

“Rancho Fundo”, em duplas. 

 

 
“As Mocinhas da Cidade” 
 
As mocinhas da cidade 
São bonitas e dançam bem.  
Dancei uma vez com uma moreninha... 
Já fiquei querendo bem!  

Disponível em: <http://www.vagalume.com.br/guilherme-e-santiago/as-
mocinhas-da-cidade.html>. 

 

“Rancho Fundo” 
 
(Chitãozinho e Xororó) 
 
No rancho fundo 
Bem pra lá do fim do mundo 
Onde a dor e a saudade 
Contam coisas da cidade... 
No rancho fundo 
De olhar triste e profundo 
Um moreno canta as "mágoas" 
Tendo os olhos rasos d'água 
... 
Porque o moreno 
Vive louco de saudade 
Só por causa do veneno 
Das mulheres da cidade... 
Disponível em: <http://www.vagalume.com.br/chitaozinho-e-xororo/no-
rancho-undo.html#ixzz3Ee58i45fhttp://borbole taprateada.blogspot.com/>. 

 

Hora aula: 02. 

 

ATIVIDADE 06 – TRABALHO EM GRUPO 

A luta pela terra no Brasil reflete o processo histórico desde a colonização até 

os dias atuais. Ao longo do tempo, verificaram-se vários conflitos pela posse da 

terra. 

─ Façam uma pesquisa sobre a “Reforma agrária e as lutas pela terra no 

Brasil”.  

Obs.: Cada equipe deverá montar slides e apresentar em sala de aula.  

Hora/aula: 02. 
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ATIVIDADE 07 

Proposta de Atividades. Leia o Texto: 

Vamos prestar uma homenagem ao homem do campo, tão esquecido com as 

músicas acima. A homenagem vale principalmente nos momentos atuais, quando a 

economia brasileira apregoa como sendo o agronegócio responsável por boa parte 

do superávit econômico ,sendo que quem mantém a comida na mesa dos brasileiros 

é o homem do campo, o nosso caipira do interior. 

E o nosso homem do campo, este que está ainda produzindo tudo que nos 

chega à mesa. São os pequenos produtores de muitos produtos que as estatísticas 

nem contemplam, mas que esses agricultores, com as próprias mãos, conseguem 

cultivar em seus sítios ou em suas chácaras, trazidos muitas vezes ainda de carroça 

ao mercado. Estes são os verdadeiros produtores, que não infestam a lavoura com 

agrotóxicos e não dispõem de nenhum meio moderno que facilite a sua luta diária, 

pois a única ferramenta de que dispõem, além da velha enxada, é o calo das mãos, 

adquirido desde a infância. 

Assim, portanto, povo da cidade, quando virem um homem da roça 

passeando pela cidade, com seu traje simples, seu velho chapéu de palha, prestem-

lhe uma reverência. Deem um sorriso de agradecimento por todos os dias de sol ou 

de chuva que ele passou no campo, para que vocês tivessem a mesa farta e os 

filhos bem alimentados.  

A agricultura familiar é constituída por pequenos e médios produtores e 

representa a imensa maioria de produtores rurais no Brasil. O aspecto desafiante é 

fazer tudo isso em uma velocidade compatível com o processo de transformação 

que ocorre no Brasil e no mundo caracterizado por um mercado globalizado, aberto 

e competitivo. De nada adianta uma excelente solução quando o problema já não 

existe. A Agricultura Familiar tem pressa para atender a demanda dessa importante 

parcela da população brasileira urbanizada e isso é um desafio gratificante e 

fundamental para uma sociedade mais justa e harmoniosa. 

Por isso ela ─ a agricultura familiar ─ é uma das nossas preocupações e isso 

está expresso como uma das principais diretrizes do Plano Diretor da Embrapa. O 

clamor da terra nem sempre foi silenciado. Há uma história tensa ainda a ser 

contada. Nos últimos 20 anos, a sociedade aprendeu que o campo está vivo. Na 

música de “João Saudade” vamos tratar desse tema bem polêmico. 
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O êxodo rural é uma das causas que geram grandes conflitos nos 

movimentos sociais atuais. Assim, ao fazermos parte de uma escola voltada para a 

Educação do Campo, e já que o nosso objetivo é manter o jovem no campo, mas 

com recursos e qualidade de vida, esse é o motivo por que escolhemos trabalhar 

essa música. Isso ─ o êxodo rural ─ acontece com muitos brasileiros, que, na ânsia 

de uma vida melhor, deixam o interior, esquecem suas raízes culturais e vêm para a 

cidade, engrossando as fileiras de desempregados e da miséria, tornando-se 

pessoas depauperadas que andam perambulando sem destino pelas ruas. Com 

essa música queremos mostrar o que é o êxodo rural e quais são as suas 

consequências. 

Por outro lado, para que a população rural ainda existente no campo 

permaneça no campo, são necessárias políticas alternativas de incentivo à 

produção, bem como as demais condições (educação, saúde, saneamento, 

organização comunitária...) de dignidade de vida existentes em ambiente urbano. A 

promoção dessas condições e dos incentivos agrícolas não é somente obrigação da 

classe política, senão que é interesse da própria população rural, bem como da 

população urbana, pelo enorme inter-relacionamento desses dois âmbitos de 

existência humana. Eis uma responsabilidade ampla de todos em prol dos direitos e 

dos deveres, para o pleno exercício da cidadania assim no campo como na cidade. 

(HOMENAGEM, 2014). 

Questão a responder:  

— Qual a mensagem que o texto passa?  

 

Pesquisa a realizar sobre: 

(i) transgênicos, ou seja, organismos geneticamente modificados (GM); 

(ii) alimentos orgânicos; e 

(iii) preservação do meio ambiente. 

Disponível em: <http://som13.com.br/bregas/obrigado-ao-homem-do-campo-dom-e-ravel>. 
 

Hora/aula: 02. 
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ATIVIDADE 08 

 

TEXTO: 

Industrialização no Campo 

Vamos dar um exemplo bastante ilustrativo das transformações que o sistema 

capitalista provoca na produção agropecuária: o da avicultura. Antigamente as 

galinhas, e os galos, também eram criados soltos nas fazendas e sítios. Ciscavam, 

comiam minhoca, restos de alimentos e, às vezes, até mesmo um pouco de milho. 

Punham certa quantidade de ovos – uma ninhada de doze, quinze – e depois iam 

chocá-los durante semanas seguidas. Mesmo que os ovos fossem retirados, 

periodicamente as galinhas paravam de botar, obedecendo ao instinto biológico da 

procriação e punham-se em “choco”. 

Mas, logo se descobriu que essa parte do processo de procriação das aves 

podia ser feita pela incubadora (ou chocadeira) elétrica. E, com maior eficiência que 

a própria galinha, uma vez que permitia controlar melhor a temperatura e evitar 

quebra dos ovos. Tornou-se necessário então “fabricar” uma galinha que não 

perdesse tempo chocando, isto é, que se limitasse a produzir ovos todo o tempo de 

sua vida útil. 

Evidentemente, uma produção assim mais intensiva não era possível ser 

conseguida com galinhas que ciscassem e se alimentassem à base de engolir 

minhocas e restos de comida. Foi preciso fabricar uma nova alimentação para essas 

galinhas – as rações – que possibilitassem sustentar essa postura. Além de melhor 

alimentação, as aves foram confinadas em pequenos cubículos metálicos, para que 

não desperdiçassem energia ciscando. Estava constituída uma verdadeira "fábrica 

avícola": de um lado entra ração, a matéria-prima; do outro saem ovos, o produto. 

Tudo padronizado, lado a lado umas das outras nas suas prisões.  

Nessas alturas, os galos, que não botavam ovos e só faziam barulho e 

arrumavam encrenca, ficaram sem função. É claro que alguns poucos – será que 

privilegiados? – foram preservados para a procriação, mas essa atividade, a da 

procriação, passou a ser outro ramo distinto: a produção de ovos se separou da 

produção de pintinhos. 

E a avicultura se tornou tão especializada que a produção de matrizes – quer 

dizer dos pais e das mães dos pintinhos – passou a ser outro ramo também 

especializado. Isso quer dizer que quem produz ovos compra os pintinhos e que 
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quem produz os pintinhos compra as matrizes. 

Cabe então perguntar se uma galinha presa numa gaiola, comendo ração e 

que não choca, é mais adequada ao sistema capitalista que a outra que ciscava nos 

terrenos das fazendas em busca de minhocas!? 

Ora, além de produzir mais ovos que a outra em sua vida útil, a galinha que 

não choca dá lucros também ao produtor da ração, ao que fabrica as gaiolas, ao 

dono das chocadeiras elétricas, aos que vendem pintinhos, etc. Ou seja, a produção 

de ovos com essa “fábrica avícola” criou o mercado para a indústria de ração, de 

gaiolas, de chocadeiras, de pintinhos, das matrizes. Por sua vez, a indústria de 

ração dá lucros para o fabricante de medicamentos, ao comerciante do milho, à 

indústria de gaiolas, ao fabricante de arames galvanizados e chapas metálicas e 

assim sucessivamente. 

Tudo isso por que uma galinha come minhocas e a outra não? E, seria o caso 

perguntar, quem ganha com isso? A resposta é óbvia. Os donos das indústrias de 

ração, das gaiolas, de chocadeiras... O pequeno produtor, que cria os pintinhos e 

vende os ovos, esse não. Ele tem que comprar ração, gaiolas, medicamentos, 

pintinhos, tudo vindo de grandes companhias. Então, é lógico que se paga caro 

essas coisas, porque o seu poder de barganha é nulo frente a essas grandes 

empresas. 

Na hora de vender é a mesma coisa: são grandes compradores, e há muito 

ovo (lembre-se que essas galinhas vivem apenas para botar ovos), então o preço é 

baixo, tão baixo, que ele precisa cuidar de milhares de galinhas para conseguir 

garantir a sua sobrevivência como pequeno produtor. Em resumo, ele trabalha mais 

e ganha relativamente menos. 

A questão está justamente aí: O sistema todo foi feito para que ganhem os 

grandes capitais e não os pequenos produtores. Então diriam certos “anarquistas 

ecológicos” hoje vestidos com a roupagem da proteção ambiental: Vamos voltar a 

produzir galinhas que ciscam nos terreiros e comem minhocas, por que além de 

combater o sistema capitalista, estaríamos produzindo ovos mais saudáveis e 

poupando milho para alimentar os seres humanos. É claro que ninguém defende 

que os ovos devam conter resíduos de DDT ou coisa semelhante, mas essa posição 

não é apenas utópica, mas também profundamente elitista, ela reduziria 

drasticamente a produção de ovos, o que elevaria brutalmente seus preços, além de 

condenar milhares de trabalhadores empregados nesse “complexo avícola”. Essa 



36 

 

 

proposta de "volta ao passado" é equivocada: tal como D. Quixote, acabou 

destruindo o moinho de vento pensando que combatemos os gigantes. 

A questão não é a galinha em si, mas o sistema que a orienta: a tecnologia 

adotada é apropriada aos interesses do grande capitalistas contra aos dos pequenos 

produtores. 

Mas isso não é próprio do sistema capitalista. É importante voltar a lembrar de 

que o objetivo das transformações capitalistas na agricultura (como em toda a 

economia) é o de aumentar a produtividade do trabalho. Isto é, fazer com que cada 

pessoa possa produzir mais durante o tempo em que está trabalhando. No sistema 

capitalista, quando o trabalhador produz mais, quem ganha é o patrão. É ele que 

aumenta seus lucros. Por isso, o sistema capitalista acumula riqueza de um lado e 

miséria de outro. 

Texto adaptado do livro 
 “O que é questão agrária”, 
de José Graziano da Silva 

Hora/aula: 02. 

 

ATIVIDADE 09 

 

A partir da leitura do texto, promover um debate com os alunos. 

Responda as questões: 

 

1 - Os movimentos de luta pela terra no Brasil, oriundos da concentração da 

propriedade da terra, intensificaram-se na década de 1980 na região Sul do 

país, por causa de quê? 

2 - A partir da segunda metade do século XX, vários países do mundo, inclusive o 

Brasil, implantaram um pacote de medidas que recebeu o nome de Revolução 

Verde. Assinale a alternativa que indica duas características desse momento. 

a) Uso intensivo de agrotóxico; aplicação de adubos e fertilizantes.  

b) Introdução de espécies vegetais nas florestas; uso de adubação orgânica. 

c) Revitalização de biomas degradados; retorno da população urbana para o 

campo. 

d) Surgimento de movimentos sociais no campo (MST); aumento da 

produtividade e o fim da fome. 

e) Aumento das pequenas propriedades rurais. 
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3 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto a seguir:  

O crescimento da economia brasileira desenvolveu-se sob o 

signo dos grandes ______ e da concentração de renda. A 

_______ da agricultura e a concentração ______ produziram 

o ________ acelerado, que se manifesta na formação das 

_______ urbanas. No campo, os novos padrões de ______ 

impostos pelos complexos ______ continuam a provocar a 

ruína dos pequenos produtores, configurando um quadro de 

verdadeira tragédia social. 

 
a) agroindustriais – produtividade – das periferias – consumo – favelas – 

monopólios – rurais. 

b) monopólios – crise – de terras – crescimento – favelas – consumo – 

urbanos. 

c) agronegócios – produtividade – de renda – consumo – massas – 

investimentos – industriais. 

d) monopólios – modernização – fundiários – êxodo rural – periferias– 

produtividade – agroindustriais.  

e) capitalistas – proletarização – fundiárias – enriquecimento –favelas – 

modernização – agroindustriais. 

4 – Marque as alternativas corretas: 

O processo de concentração fundiária caminha junto à industrialização da 

agropecuária com predomínio de capitais. Logo: 

I - O discurso de modernidade das elites tem contribuído para que a terra 

esteja concentrada nas mãos da grande maioria dos agricultores brasileiros. 

II - Os pequenos agricultores não conseguem competir e são forçados a 

abandonar suas lavouras de subsistência e vender suas terras.  

III - A intensa mecanização leva à redução do trabalho humano e à mudança 

nas relações de trabalho, com a especialização de funções e o aumento do 

trabalho assalariado e de diaristas.  

IV - As modificações na estrutura fundiária provocam desemprego no campo, 

intenso êxodo rural, além de aumentar o contingente de trabalhadores sem 

direito a terra e sua exclusão social.  
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TRABALHANDO COM FILMES E DOCUMENTÁRIOS 

 

 

 

Documentário: “O mundo segundo a Monsanto” (duração: 110 minutos). 

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=gE_yIfkR88M>. 

 

O vídeo “Mundo segundo a Monsanto” é um documentário que retrata a 

formação da grande empresa multinacional Monsanto. Mediante esse documentário 

pode-se perceber como as grandes empresas multinacionais usam de recursos de 

marketing/propaganda para vender seus produtos. Seus dirigentes e acionistas 

pensam apenas no lucro, não se incomodando com o tipo de produto que está 

sendo colocada no mercado, tampouco com o tipo de problemas são causados na 

produção. 

Atividade de fixação: Após a exibição do filme, os alunos realizam reunião 

do tipo mesa redonda, onde debaterão sobre os pontos que eles acharam mais 

relevantes no documentário. 

Hora/aula: 01. 

 

ATIVIDADE 10 

 

Exibição do vídeo: “Chico Bento no Shopping” (duração: 7 minutos). 

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=VG4RnqR9Sm0>.  

 

Depois de assistir as duas histórias, o professor questionará as ideologias que 

permeiam a criação do personagem Chico Bento. A partir dessa problemática, 

objetiva-se, por meio do estudo em questão, inventariar o processo de criação e de 

difusão da personagem Chico Bento, bem como, refletir sobre os aspectos 
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ideológicos presentes nos desenhos animados produzidos por Maurício de Sousa 

intitulado: “Chico no Shopping” e “Na roça é Diferente”. Para isso, os alunos farão 

um texto e, posteriormente, será apresentado aos colegas. 

Horas/aula: 02. 

 

ATIVIDADE 11 

 

Exibição do vídeo: “Ruralista: você não nos alimenta e não nos representa!” 

(duração 8 minutos). Disponível em: <#baixaabolaruralista>. Ou em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=f4Euu4Az-YM>. Acesso em: 10 nov. 21014. 

 

Vídeo que explica o círculo vicioso do lucro ruralista, que gera pouco 

emprego, não nos alimenta e ainda escraviza pessoas e animais. 

Questões para análise de filme:  

 

1 - Qual é o tema do filme? O que os realizadores do filme tentaram contar? Eles 

conseguiram passar sua mensagem? Justifique a sua resposta. 

2 - Você assimilou/aprendeu alguma coisa com este filme? O quê? 

3 - Algum elemento do filme não foi compreendido? 

4 - De que você mais gostou neste filme? Por quê? 

5 - Qual é seu personagem favorito no filme? Por quê? 

6 - Qual é a personagem de que você menos gostou? Por quê? 

7 - Todos os eventos retratados no filme são verdadeiros? Descreva as cenas 

que você considerou coerentes e fiéis à realidade. Quais as sequências que 

parecem menos realistas? Por quê? 

8 - Qual é a síntese da história contada pelo filme? 

(Ver: NAPOLITANO, Marcos. Como usar o cinema na sala de aula. São Paulo: Contexto, 2013, 
p. 83-84). 

 

Hora/aula: 02. 

 

ATIVIDADE 12 

 

Os alunos ouvem as músicas “O Inhambuxintã e o Xororó” e “Deus e Eu no 

Sertão” e “Um Violeiro Toca”.  
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Essas músicas fazem refletir sobre a simplicidade da vida do interior, do 

pouco que é preciso para ser feliz, do amor à natureza e à terra, da ida à igreja aos 

domingos, da companhia de um violão e de Deus. A música de Almir Sater também 

fala do amor da vida simples, da comparação das estrelas com o brilho dos olhos de 

seu amor, dos amores esquecidos. O interior é um lugar lindo rodeado de 

montanhas, onde as famílias que moram ali sentem orgulho. O interior possui ainda 

um significado de qualidade de vida. No interior, a vida é mais tranquila, integrada 

com a comunidade e a natureza. 

Atividade: Após a audição das músicas, os alunos farão um texto dissertativo 

sobre a valorização do homem do campo. 

 

“O Inhambuxintã e o Xororó” 
 
(Tonico e Tinoco) 
 
Eu não troco meu ranchinho amarradinho de cipó 
Por uma casa na cidade, nem que seja bangalô 
Eu moro lá no deserto, sem vizinho, eu vivo só 
Me alegra quando pia, lá praqueles cafundó 
É o inhambuxintã e o chororó 
É o inhambuxintã e o chororó.  

(“Inhambuxintã e Chororó” 
 – música de Chitãozinho e Xororó).  

 

 

Deus e Eu no Sertão” – 2008 
 
(Victor e Léo)  
 
Nunca vi ninguém, viver tão feliz Como eu no.  
Sertão Perto de uma mata e de um ribeirão 
Deus e eu no sertão 
Casa simplesinha, rede pra dormir... 

(http://letras.terra.com.br, acesso em: 26 set. 2014) 
http://www.sorria.com.br/mensagem 

 

 

“Um Violeiro Toca” 
 
(Almir Sater e Renato Teixeira)  
 
Quando uma estrela cai, 
No escurão da noite. 
E um violeiro toca suas mágoas. 
Então os “óio” dos bichos,  
Vão ficando iluminados...  

(http://letras.terra.com.br, acesso em: 26 set. 2014) 

 

http://www.vagalume.com.br/tonico-e-tinoco/
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Aula de Campo  

A aula de campo é um importante encaminhamento metodológico para 

analisar a área em estudo. Parte-se de uma realidade local bem delimitada para 

investigar a sua constituição histórica e realizar comparações com outros lugares. A 

aula de campo não é apenas um passeio, pois terá importante papel pedagógico no 

ensino da Geografia. 

Horas/aula: 02. 

 

ATIVIDADE 13 - VISITA À PROPRIEDADE 

 

Após as reflexões iniciais, os alunos sairão a campo para conhecer uma área 

rural da cidade de Tupãssi, após agendamento e consentimento prévio do 

proprietário. Partiremos de uma realidade local delimitada (visita a uma propriedade 

familiar) para investigar a sua constituição histórica e realizar comparações com 

outros lugares, próximos ou distantes. Na oportunidade, com a mediação docente, 

os alunos fotografarão o local e farão uma “roda de conversa” com o proprietário. 

Algumas questões para a entrevista:  

 

─ Há quanto tempo moram no campo? 

─ Como é a vida do pequeno agricultor?  

─ Quantas pessoas vivem na propriedade? Vivem do cultivo do campo? 

─ Quais as principais dificuldades do pequeno agricultor? 

─ Quais são os fatores favoráveis da vida no campo? 

─ Vocês trabalham com a agricultura orgânica ou convencional? 

─ Vocês vendem seus produtos em feiras?  

─ Quais os produtos cultivados?  

─ Quais os mais vendidos?  

─ Qual o impacto da política de desenvolvimento sobre o trabalho do campo?  

 

Hora/aula: 05 

 

ATIVIDADE 14  

 

De volta à sala de aula, os dados resultantes da entrevista serão discutidos 

com os alunos. Serão debatidos os pontos favoráveis e desfavoráveis para a 
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permanência do pequeno agricultor no campo frente ao processo da modernização. 

Hora/aula: 02 

 

ATIVIDADE 15 - TRABALHANDO COM ESQUETES 

 

Para a conclusão dos trabalhos os alunos apresentarão esquetes sobre o 

assunto trabalhado (a ideologia presente nas músicas para legitimar a modernização 

da agricultura). 

Teoria: esquetes teatrais 

A palavra “teatro” significa uma determinada arte, bem como o prédio onde se 

apresenta a mesma. O teatro designa o local físico do espectador e o local onde se 

realiza o drama. 

 

Algumas dicas para fazer esquetes: 

Primeira dica: Nunca vire as costas para o público. Em alguns esquetes não 

se tem fala, somente gestos, e esses precisam ser vistos por seu público. 

Segunda dica: Quando a cena exigir exagero, seja o mais exagerado que 

puder e é recomendado repetir três vezes um gesto engraçado. 

Caras e bocas, um riso, um abraço, um choro, cair no chão, o que for, faça de 

maneira bem enérgica. 

Terceira dica: Quando falar, fale o mais alto que puder. Não use só a 

garganta, pois em poucos minutos falando bem alto não terá mais voz. Use o 

diafragma, que comprime os pulmões impulsionando sua voz para mais longe sem 

machucar as cordas vocais. Fazer aquecimento de voz e para o corpo. 

Quarta dica: Comunique-se muito com a plateia. Olhares e gestos corporais 

ou faciais. Quando se derruba um objeto, olhe para a plateia de uma forma 

assustada e depois para o objeto caído e novamente para a plateia. 

Vestuário: Roupa leve que facilite os movimentos, que chame a atenção do 

público. 

Corpo: Postura adequada para iniciar os movimentos e expressões e ter um 

bom condicionamento físico a fim de terminar a mímica como começou. 

Figurino: É importante caracterizar o personagem conforme roupa e cor. O 

figurino irá dizer o que é o personagem antes mesmo que esse faça algum 

movimento. 
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Adereços: Eles são importantes para o aperfeiçoamento da representação 

em cena, mas não são obrigados, uma vez que o mímico pode representar tais 

objetos, mesmo eles não estando presente em cena. 

Sonoplastia: Um bom CD é indispensável durante a apresentação, tanto para 

o mímico que irá aproveitar todos os recursos que a música oferece, como para o 

público, que entenderá tudo o que diz a música. As músicas mais indicadas para 

pantomima são aquelas que tenham uma letra edificadora e muitos recursos para as 

expressões mímicas. 

 

 

IMPORTANTE: O ator mímico precisa conhecer e estudar o corpo e 

treinar constantemente expressões de alegria, choro, dor, desespero, 

felicidade. O ator tem que expor seu lado ridículo a fim de liberar tais 

emoções e sentimentos. Deve-se usar a sensibilidade e conhecer a 

importância daquele personagem. 

Fonte: Ministério Jesus em cena. 

 

 

 

Pantomina: É uma cena feita e baseada somente em gestos. 

Monólogo: É uma longa fala ou discurso pronunciado por uma única pessoa. 

Artes cênicas: É o conjunto de recursos de palco de palhaços, recursos de 

dança pantomímica (representações corporais), mímica, etc.). 

Os alunos devem escrever uma lauda contendo a proposta de encenação do 

esquete (arrumação cênica, utilização de objetos, mapa de luz e outros aspectos 

relevantes da encenação). 

Dica: Criar com os alunos, de improviso, uma cena livre e outra indicada. 

Síntese: Expressão corporal; expressão facial; ritmo; dicção; interpretação; 

criatividade, teoria e trabalho em grupo. 

(Informações baseadas na aula da professora Dra. Marli Terezinha Szumilo Schlosser em 18/8/2014, 
Esquete: Instrumento didático – pedagógico aplicado ao ensino de Geografia). 

 

Hora/aula: 04. 
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5 AVALIANDO AS ATIVIDADES  

 

Este é o momento de avaliação das atividades realizadas. Após realizar as 

atividades propostas, é importante que as percepções sobre a influência das 

ideologias presentes frente à modernização da agricultura e do agronegócio, e nas 

suas próprias vidas, sejam mensuradas. Para tanto será apresentado um 

questionário de avaliação das atividades desenvolvidas. 

 

 

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO 

 

a. Você gostou de participar dessas atividades? 

(   ) Sim (   ) razoavelmente (   ) Não 

b. O material didático fornecido pelo professor foi satisfatório 

quanto à qualidade? 

(   ) sim (   ) razoavelmente (   ) não 

c. Suas dúvidas foram esclarecidas? 

(   ) sim (   ) razoavelmente (   ) não 

d. Os recursos audiovisuais foram satisfatórios quanto à 

qualidade? 

(   ) sim (   ) razoavelmente (   ) não 

e. Indique as partes das atividades de que você mais gostou e 

de que você gostou menos. 

f. Escreva um texto argumentativo no qual você apresenta sua 

opinião sobre o que você vivenciou durante o 

desenvolvimento das atividades: 
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