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Transformações no setor agrário brasileiro 

Duração: 2 aulas 

Referência do Livro do Estudante: Unidade 2, Capítulo 6 

 

Relevância para a aprendizagem 

O êxodo rural do século XX foi um acontecimento que contribuiu fortemente para a 

configuração dos perfis populacional e territorial do Brasil atual. O crescimento das cidades, 

impulsionado pela industrialização, transformou as relações entre campo e cidade, fazendo com que 

o espaço agrário se tornasse não apenas produtor de gêneros alimentícios, mas também de matérias-

primas industriais. Por sua vez, a necessidade de aumentar, cada vez mais, a velocidade e a 

produtividade da economia rural, levou à mecanização do campo e à expansão do agronegócio, o que 

contribuiu para a migração dos trabalhadores do campo para a cidade. 

É indispensável que os alunos do 7º ano do Ensino Fundamental compreendam a dinâmica 

entre o espaço rural e o urbano, analisando o processo de êxodo rural. O intuito é que, por meio desse 

aprendizado, eles sejam capazes de valorizar os conhecimentos sobre o mundo físico e o social e 

entender melhor a realidade brasileira, argumentando sobre as consequências das mudanças 

observadas na relação campo-cidade e desenvolvendo uma consciência crítica sobre a situação 

econômica do Brasil na atualidade. 

Objetivos de aprendizagem 

• Compreender a subordinação do campo às cidades. 

• Analisar as dinâmicas históricas do setor agrário brasileiro. 

• Reconhecer os impactos das inovações tecnológicas e do crescimento da agroindústria 

para a população do campo.  

Objeto de conhecimento e habilidade (BNCC) 

Objeto de conhecimento Habilidade 

Formação territorial do Brasil 
(EF07GE02) Analisar a influência dos fluxos econômicos e populacionais na 
formação socioeconômica e territorial do Brasil, compreendendo os conflitos e as 
tensões históricas e contemporâneas. 
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Desenvolvimento 

Aula 1 – Espaço agrário e tecnologia: êxodo rural 

Duração: cerca de 45 minutos. 

Local: sala de aula. 

Organização dos alunos: inicialmente, em círculo e, depois, em duplas. 

Recursos e/ou material necessário: letra e música da canção “Saudosa vida de peão”, aparelho de som, lousa, giz, lápis, 

borracha, caderno e cópias do gráfico “Brasil: população urbana e rural (1960-2010)”. 

 

Para iniciar a aula, peça aos alunos que se organizem em círculo e apresente a eles a letra de 

uma canção que fale sobre os antigos modos de vida e de trabalho no espaço rural brasileiro. Embora 

diversas músicas chamadas caipiras ou sertanejas abordem esse assunto, sugere-se, para esta 

atividade, o uso da letra da canção “Saudosa vida de peão”, gravada pela dupla Tião Carreiro e 

Pardinho em 1981. Nessa letra, relata-se a decadência das comitivas formadas pelos peões de 

boiadeiro, que percorriam grandes distâncias conduzindo animais, especialmente o gado, entre as 

fazendas ou para o matadouro. O narrador fala com saudade de seu tempo de peão de boiadeiro e de 

como esses trabalhadores foram afetados pelo advento dos “expressos boiadeiros”, ou seja, dos 

caminhões que passaram a transportar o gado. Explique aos alunos a história das comitivas e o tipo de 

trabalho realizado pelos peões de boiadeiro, para que possam entender o contexto da música. Se 

possível, promova uma audição da canção em sala para que eles tenham contato com a música 

tradicional caipira. 

Após a leitura e a audição da canção, promova uma discussão sobre seu conteúdo, 

aproveitando para explicar o momento histórico que ela representa. A intenção é que os alunos 

identifiquem as transformações pelas quais passou o espaço rural brasileiro com o advento da 

tecnologia, compreendendo as causas do êxodo rural e a mudança do perfil demográfico do país, que 

era rural e se tornou predominantemente urbano. 

As perguntas a seguir podem auxiliar na condução da atividade. Peça aos alunos que 

identifiquem os versos da canção que embasaram suas respostas.  

1. Quem é o narrador da canção e qual atividade ele praticava? 

Espera-se que os alunos identifiquem que o narrador da canção é alguém que trabalhava como 

peão de boiadeiro, ou seja, que realizava o transporte de animais entre diferentes locais. 

2. De que forma o narrador expressa a mudança que aconteceu em sua vida? 

Almeja-se que os alunos reflitam sobre o enredo da canção e percebam que o narrador sente 

saudade de um estilo de vida que não mais existe; no caso, ele fala com carinho sobre a vida como 

peão de boiadeiro, apesar de todas as dificuldades. Chame a atenção da turma para a última estrofe, 

em que o narrador demonstra como foi triste abandonar essa atividade. 
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3. Por que o narrador não pode continuar a ser peão de boiadeiro? 

É esperado que os alunos se baseiem na última estrofe da canção para responder a essa 

pergunta. O narrador atribui o fim do peão de boiadeiro ao advento dos “expressos boiadeiros”, ou 

seja, os caminhões de transporte de animais, que reduziram consideravelmente o tempo das viagens.  

Finalize a discussão relacionando a situação retratada na canção a um contexto maior, ou seja, 

a outras mudanças ocorridas no âmbito do trabalho rural. Assim como os meios de transporte 

passaram a realizar uma função que antes era do peão de boiadeiro, muitas máquinas vieram a 

substituir a mão de obra humana, como colheitadeiras e semeadeiras. Explique aos alunos que a 

mecanização do campo foi uma das causas do êxodo rural, isto é, do movimento de trabalhadores do 

campo em direção às cidades. 

Em seguida, peça aos alunos que se organizem em duplas e distribua cópias do gráfico a seguir, 

ou reproduza-o na lousa, para que todos possam observá-lo. 

Banco de imagens/Arquivo da editora 

 

Fonte dos dados: IBGE. Sinopse do Censo Demográfico 2010.  

Disponível em: <https://censo2010.ibge.gov.br/sinopse/index.php?dados=8>. Acesso em: 18 out. 2018. 

Faça uma leitura coletiva do gráfico, esclarecendo possíveis dúvidas. Para consolidar o 

aprendizado iniciado na atividade anterior, solicite às duplas que relacionem a letra da canção ao 

gráfico apresentado. Estabeleça um tempo para que reflitam sobre possíveis associações e, se 

necessário, retome algumas informações sobre o contexto em que a canção foi composta e gravada 

(final dos anos 1970 e início dos anos 1980). 

Solicite aos alunos que anotem os resultados dessa reflexão no caderno, pois eles serão 

utilizados no início da aula seguinte; os gráficos também deverão ser guardados. 

  

1960 1970 1980 1990 2000 2010

Urbana 45% 56% 68% 75% 81% 84%

Rural 55% 44% 32% 25% 19% 16%
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Brasil: populações urbana e rural (1960-2010)
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Aula 2 – Crescimento das cidades e mecanização do campo 

Duração: cerca de 45 minutos. 

Local: sala de aula. 

Organização dos alunos: em duplas. 

Recursos e/ou material necessário: lápis, borracha, caderno e cópias do mapa “Pessoas ocupadas por hectare - 2006”. 

 

Inicialmente, peça aos alunos que se organizem nas mesmas duplas formadas na aula passada, 

convidando algumas para compartilhar com os colegas os resultados de suas reflexões, em que tiveram 

de associar os dados do gráfico à letra da música. Espera-se que os alunos tenham identificado que a 

canção foi produzida em uma época em que o êxodo rural estava acentuado, ou seja, entre as décadas 

de 1970 e 1980. Nesse período, segundo os dados do gráfico, a população rural caiu 12% e a urbana 

aumentou na mesma proporção. 

Aprofunde a reflexão explicando aos alunos como a concentração populacional nas cidades 

está diretamente ligada às mudanças na demanda por produtos agropecuários, à modernização da 

agricultura e ao desenvolvimento da tecnologia aplicada no campo. Novos meios de transporte e novas 

máquinas, como semeadeiras, colheitadeiras e tratores, passaram a realizar trabalhos antes feitos pelo 

ser humano, aumentando a produtividade e reduzindo os custos do trabalho rural. 

Aproveite para estabelecer um comparativo entre a eficiência do “expresso boiadeiro”, 

mencionado na canção, e os perigos enfrentados pelos peões durante a execução de seu trabalho. 

Ressalte que a tecnologia permite fazer mais em menos tempo, além de diminuir as perdas e os riscos 

na produção, adequando o tempo do campo ao da cidade e da indústria. 

Em seguida, faça aos alunos a seguinte pergunta: a mudança no perfil do espaço rural brasileiro 

se deu de forma igual em todo o território nacional? 

Distribua às duplas cópias do mapa temático “Pessoas ocupadas por hectare – 2006”, 

elaborado para o Atlas da Questão Agrária Brasileira com base em dados do Censo Agropecuário 2006, 

realizado pelo IBGE (disponível em: <http://www.atlasbrasilagrario.com.br/__atlas__/mao-de-obra>. 

Acesso em: 18 out. 2018.). Para orientar a análise do mapa, que mostra a concentração de pessoas por 

hectare nas propriedades rurais, escreva o questionário a seguir na lousa, ou forneça-o impresso, 

solicitando às duplas que anotem as respostas no caderno. 

1. Quais regiões do Brasil têm o maior número de pessoas ocupadas por hectare? E o menor? 

Espera-se que os alunos identifiquem o Nordeste e a porção noroeste da região Norte como 

as regiões com o maior número de pessoas ocupadas por hectare, ao contrário do Centro-Oeste, que 

apresenta as menores taxas de ocupação por hectare. 

  

http://www.atlasbrasilagrario.com.br/__atlas__/mao-de-obra
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2. Pensando no território nacional como um todo, em que área se concentra a mão de obra rural? 

Por quê? 

É esperado que os alunos percebam uma concentração de pessoas ocupadas na porção mais 

próxima ao litoral, pois, além de ter sido a área de ocupação inicial do território brasileiro, é nela que 

as propriedades rurais estão mais consolidadas. As regiões localizadas no interior do território, de 

ocupação mais recente, têm sido mais procuradas para o agronegócio, o que pode explicar a menor 

concentração de pessoas ocupadas por hectare, já que as propriedades associadas a essa atividade 

tendem a ser maiores e com menos pessoal ocupado, o que provoca a diminuição do índice. 

3. Que relações podem ser estabelecidas entre o agronegócio brasileiro e as regiões com menor 
número de pessoas ocupadas por hectare? 

Ao abordar essa questão, destaque a presença, na região Centro-Oeste, do agronegócio 

voltado à pecuária e à produção de soja, dois dos principais produtos de exportação do Brasil. Explique 

aos alunos que esse tipo de produção, especialmente a de soja, exige pouca mão de obra e permite 

uma alta mecanização dos trabalhos. Como contraste, aponte a porção noroeste da Amazônia, onde 

há um alto índice de pessoas ocupadas por hectare em virtude da baixa tecnificação do trabalho rural 

na região. 

Quando todas as duplas tiverem respondido ao questionário, prossiga com a correção coletiva 

da atividade e coloque-se à disposição para o esclarecimento de dúvidas.  

 

Aferição do objetivo de aprendizagem 

Em um primeiro momento, espera-se que os alunos reconheçam as consequências das 

mudanças no espaço agrário, como a chegada das máquinas e a consequente perda de postos de 

trabalho no campo, que causaram o êxodo para as cidades. Verifique, durante as discussões da 

primeira aula, se eles compreenderam as dinâmicas de transformação do espaço agrário ao longo do 

tempo. 

Em um segundo momento, é esperado que os alunos associem essas transformações às novas 

demandas referentes à expansão das cidades, o que pode ser relacionado à maior mecanização do 

campo e ao crescimento do agronegócio. Esse aprendizado poderá ser verificado por meio da análise 

do mapa temático na segunda aula. Observe as respostas deles ao questionário e a participação na 

correção coletiva para avaliar se compreenderam o impacto da mecanização do campo e do 

agronegócio para o atual perfil territorial e demográfico do país, especialmente no que diz respeito à 

disponibilidade de trabalho para a população rural. 
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Questões para auxiliar na aferição 

1. Assinale a alternativa que apresenta duas transformações significativas do espaço agrário ao longo 
do tempo: 

a) Êxodo rural e diminuição da área cultivada. 

b) Desenvolvimento do agronegócio e mecanização do trabalho rural. 

c) Industrialização e aumento da área cultivada. 

d) Urbanização e êxodo rural. 

2. A quantidade de máquinas utilizadas no campo pode ser um indicativo da expansão do 
agronegócio? Justifique sua resposta. 

Gabarito das questões 

1. Alternativa b. O desenvolvimento do agronegócio e a mecanização do trabalho rural são duas das 
transformações significativas que ocorreram no espaço agrário. Embora as outras alternativas 
apresentem acontecimentos importantes, nem todos se relacionam à mudança do espaço agrário 
propriamente dito. 

2. É esperado que os alunos relacionem a mecanização do campo ao aumento da produtividade 
gerado pelo agronegócio, quando as relações entre campo e cidade se intensificaram e a produção 
agrícola passou a ser norteada pelas demandas urbanas e industriais.  


