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Título: A modernização do campo 

Duração: 2 aulas 

Introdução 

O objetivo desta sequência didática é ajudar os alunos a refletir sobre a modernização do 

campo, compreendendo os impactos, as vantagens e desvantagens do uso de tecnologias, como 

máquinas agrícolas, no espaço rural. 

Objetivos de aprendizagem 

Objeto de conhecimento: Trabalho e inovação tecnológica 

(EF05GE05) Identificar e comparar as mudanças dos tipos de trabalho e desenvolvimento 

tecnológico na agropecuária, na indústria, no comércio e nos serviços. 

Recursos e materiais necessários  

Lousa, giz, caderno, lápis, borracha, imagens de trabalhadores no campo e de máquinas agrí-

colas, projetor. 

Desenvolvimento  

Aula 1 

Duração: uma hora-aula 

Referência do livro do aluno: unidade 4 

Organização dos alunos: em semicírculo, para facilitar a participação de todos na conversa. Para a atividade sugerida, 
em equipes de quatro integrantes. 

1ª atividade: 

Inicie a aula perguntando se os alunos sabem como é o processo de plantio e colheita de 

produtos da agricultura. Após alguns palpites, pergunte se eles imaginam que na agricultura é usada 

apenas mão de obra ou se há uso de equipamentos tecnológicos. Pergunte também se eles conhe-

cem esses equipamentos utilizados nas atividades agropecuárias; diga a eles que, no campo, a 

tecnologia é representada, principalmente, pelo uso de máquinas, sistemas de irrigação, agrotóxicos 

e fertilizantes, adubos. Explique aos alunos que algumas das principais máquinas usadas no processo 

agrícola são os tratores, as semeadeiras, os pulverizadores e as colheitadeiras. Na lousa, anote os 

exemplos ao longo da explicação: os tratores com alguns equipamentos são usados para revolver o 

solo, deixando-o apto para a semeadura; as semeadeiras cavam os sulcos no solo, depositam as 

sementes e as cobrem; os pulverizadores servem para espalhar agrotóxicos e fertilizantes nas 
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plantações; já as colheitadeiras são usadas para colher as produções. Todas as máquinas são produ-

zidas com diferentes características, com o uso de tecnologia mais ou menos avançada, de acordo 

com o custo que o produtor pode arcar. Diga aos alunos que o uso desses equipamentos e de outras 

tecnologias, especialmente de irrigação, permitiu que terras que antes não poderiam ser cultivadas 

agora possam ser grandes produtoras de gêneros agropecuários. Um exemplo desse processo é o 

Nordeste, que sofre com a seca, mas que conseguiu, em alguns locais, tornar suas terras produtivas 

com o uso de tecnologia. 

2ª atividade: 

Apresente aos alunos as imagens de trabalhadores no campo e de máquinas agrícolas. Peça a 

eles que identifiquem as etapas do processo de produção que estão sendo retratadas em cada uma 

das imagens. Com base na observação das imagens, questione-os sobre como acham que o uso de 

máquinas atua sobre a produtividade. Para auxiliá-los a refletir sobre a pergunta, chame a atenção 

dos alunos para as imagens: a mão de obra tem a mesma capacidade produtiva que a de uma 

máquina tabalhando na agricultura? Um ser humano pode colher a mesma quantidade de produtos 

que uma máquina, no mesmo tempo? Por quê? 

Auxiliar os alunos a observar que o uso de tecnologia no campo permite um aumento de 

produtividade, bem como o cultivo de áreas cada vez mais extensas. 

3ª atividade: 

Peça aos alunos que formem equipes com quatro integrantes. Comente que, apesar dos as-

pectos positivos da mecanização do campo, também existem consequências negativas do aumento 

de uso de máquinas, agrotóxicos e fertilizantes nas atividades realizadas no espaço rural, especial-

mente no que diz respeito ao trabalho no campo e à degradação do ambiente.  

Peça, então, que conversem entre si, nos grupos, sobre essas consequências negativas do 

aumento do uso da tecnologia no campo, escrevendo um pequeno texto com o resumo de suas 

conclusões. Para isso, eles deverão usar seus conhecimentos prévios sobre trabalho no campo e 

sobre os problemas ambientais no espaço rural, além do conhecimento adquirido com base nas 

discussões em sala. Cada grupo deverá ler seu registro para os demais colegas. 

4ª atividade: 

Antes do final da aula, explique aos alunos que, na aula seguinte, será realizado um debate 

sobre as vantagens e desvantagens do uso do modelo de modernização do campo aplicado no Brasil. 

Uma parte da sala deverá argumentar sobre as vantagens da modernização, e a outra, sobre as 

desvantagens. No entanto, os alunos só saberão de que lado deverão argumentar, no debate, na aula 

seguinte. Sendo assim, em casa, eles deverão pesquisar, em livros didáticos, em revistas e na inter-

net, informações para se prepararem para argumentar de qualquer um dos lados.  
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Aula 2 

Duração: uma hora-aula 

Referência do livro do aluno: unidade 4 

Organização dos alunos: em dois grupos, um de frente para o outro; em seguida, a organização pode ser conforme a 
habitual. 

1ª atividade: 

Inicie a aula sorteando os alunos que vão participar de cada grupo – os grupos poderão ser 

nomeados, como A e B, por exemplo. Organize a sala de modo que os grupos possam ficar de frente 

um para o outro, para estimular o diálogo e a troca de informações. Dê aos grupos alguns minutos 

para que possam falar sobre as informações que descobriram e sobre como querem apresentar seus 

argumentos. 

Para iniciar o debate, faça um breve resumo do conteúdo abordado na aula anterior, recapi-

tulando as ideias presentes nos registros que os alunos fizeram, em grupo, sobre os problemas 

decorrentes da modernização no campo. 

Cada grupo deverá, então, apresentar seus argumentos de acordo com a pesquisa que fize-

ram. Todos os alunos poderão apresentar, ou então, eles poderão designar alguns representantes 

para falar por todo o grupo. Após uma primeira rodada de falas, os grupos deverão fazer perguntas 

um ao outro. 

2ª atividade: 

Com o debate finalizado, forme uma roda de conversa com os alunos para falar sobre os re-

sultados da atividade com base nas informações que trouxeram de casa e na reflexão propiciada pela 

argumentação do debate. Explique aos alunos que o debate não serviu para que um lado fosse 

considerado “vencedor”, mas sim para estimular o pensamento sobre a questão complexa que é a 

modernização no campo. A ideia é que os alunos compreendam que a modernização e o uso de 

tecnologia no campo tem aspectos positivos, mas que deve ser feito da maneira a garantir que todos 

os produtores tenham acesso à terra e aos equipamentos necessários para a realização das ativida-

des agropecuárias e aos empréstimos bancários, e também que a produção seja feita sem degradar o 

ambiente.  

3ª atividade: 

Coletivamente, peça aos alunos que listem maneiras de garantir que a modernização no 

campo seja feita com menos impactos negativos, também do ponto de vista socioeconômico como 

ambiental. Eles poderão dizer, por exemplo, que é necessário que o governo forneça aos pequenos 

produtores crédito e financiamento para a aquisição de máquinas, para que eles também possam 

melhorar a sua produção. Além disso, deve haver investimento na criação de maneiras de cultivar 

que dependam cada vez menos de agrotóxicos e fertilizantes químicos para garantir a produtividade. 
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Liste na lousa as contribuições dos alunos. Em seguida, proponha a eles que produzam, individual-

mente, um pequeno texto, relatandosuas impressões sobre a modernização no campo e sobre as 

maneiras de garantir que a modernização seja feita com o menor impacto possível na população 

rural e no ambiente. 

Aferição de aprendizagem 

Observe a participação e o interesse dos alunos ao longo das aulas. Durante a primeira aula, 

verifique se os alunos compreenderam como a mecanização da produção no campo interferiu nas 

relações trabalhistas no espaço rural, diminuindo os postos de trabalho e contribuindo para a 

formação de latifúndios, o que acabou por expropriar muitos pequenos produtores no campo, 

agravando os problemas sociais. Além disso, os alunos deverão compreender que problemas ambi-

entais decorrentes do uso de produtos como agrotóxicos e fertilizantes químicos também estão 

relacionados à modernização do campo. Na segunda aula, observe se os alunos pesquisaram o tema 

sugerido para o debate e se foram capazes de argumentar de acordo com o grupo para o qual foram 

selecionados. Verifique se os alunos refletiram sobre o tema e se compreenderam as vantagens e 

desvantagens da modernização no campo. 

Questões para auxiliar na aferição 

1. A modernização no campo tende a diminuir postos de trabalho ou a criar novos postos no 
campo? Explique. 

2. Como a tecnologia pode auxiliar no aumento da produtividade no campo? 

 

Gabarito das questões 

1. Resposta esperada: a modernização no campo pode tanto fechar postos de trabalho quanto 
criar novos, mas com características diferentes. Por um lado, o uso de máquinas acaba por di-
minuir o uso de mão de obra no plantio e nas colheitas, diminuindo o número de trabalhadores 
rurais. Por outro lado, há uma geração de empregos na área de tecnologia, mecânica e operação 
de máquinas. 

2. Resposta esperada: o uso de tecnologia no campo pode auxiliar no aumento da produtividade 
por meio do uso de adubos e fertilizantes que tornem produtivas terras que antes não produzi-
am, pelo desenvolvimento de técnicas de irrigação em locais com água escassa e pelo uso de 
máquinas que permitam o cultivo de áreas extensas, entre outros exemplos. 


