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Título: O Brasil e a modernização  

Duração: 2 aulas 

Introdução 

O Brasil possui cidades desde o século XVI, mas se tornou um país majoritariamente urbano 

somente na década de 1950. A vida no campo, que hoje parece distante da maior parte da popula-

ção, foi responsável pelos mecanismos por meio dos quais a sociedade brasileira se organizou na 

maior parte de sua história. Entender a transição entre esses períodos é importante para compreen-

der como o Brasil contemporâneo foi construído.  

Objetivos de aprendizagem 

Cidadania, diversidade cultural e respeito às diferenças sociais, culturais e históricas – 

(EF05HI04) Associar a noção de cidadania com os princípios de respeito à diversidade e à pluralidade. 

As tradições orais e a valorização da memória/O surgimento da escrita e a noção de fonte 

para a transmissão de saberes, culturas e histórias – (EF05HI09) Comparar pontos de vista sobre 

temas que impactam a vida cotidiana no tempo presente, por meio do acesso a diferentes fontes, 

incluindo orais. 

Os patrimônios materiais e imateriais da humanidade – (EF05HI10) Inventariar os patrimô-

nios materiais e imateriais da humanidade e analisar mudanças e permanências desses patrimônios 

ao longo do tempo. 

Recursos e materiais necessários  

• Lousa e giz (ou quadro e caneta); 

• Computador com impressora ou projetor; 

• Projetor ou folhas de papel sulfite para impressão; 

• Lápis preto nº 2; 

• Caderno para anotação.  

Desenvolvimento  

Aula 1 – Espaço urbano e espaço rural 

Duração: uma aula de 40 minutos 

Organização dos alunos: em grupos de três integrantes 
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Inicie a aula questionando os alunos sobre as diferenças entre os meios urbano e rural. Sele-

cione, em revistas, jornais ou na internet, algumas imagens que demonstrem as diferenças entre as 

formas de ocupação dos espaços. Organize os alunos em trios e peça a eles que elenquem qual é o 

tipo de espaço que cada uma representa. Peça a eles que expliquem os motivos das escolhas e 

discuta as eventuais dúvidas da turma. Destaque as formas de trabalho utilizadas em cada espaço e 

também os tipos de moradia. Delimitadas as diferenças, pergunte aos alunos em qual desses espaços 

eles vivem e em qual acreditam que a maioria das pessoas vive. 

Selecione, para análise, informações sobre a taxa de urbanização do país desde os anos 1950. 

Apresente dados retirados de fontes confiáveis, como tabelas ou gráficos que apresentem dados 

sobre a urbanização no Brasil. A tabela “Taxa de urbanização”, disponível no site do IBGE, é um 

exemplo que pode ser utilizado (para acessá-la, selecione a opção “Brasil” no campo “Abrangência 

geográfica”). Disponível em: <https://seriesestatisticas.ibge.gov.br/series.aspx?vcodigo=POP122>. 

Acesso em: 23 jan. 2018. Utilize o projetor, caso a escola possua esse recurso, ou imprima esses 

dados em folhas de papel A4 e entregue-as aos grupos.  

Explique aos alunos que a taxa de urbanização indica a relação entre a quantidade de pesso-

as na cidade e a população total. Quanto mais gente houver nas cidades, maior será a taxa de 

urbanização. Então, analise a tabela. Pergunte: A taxa de urbanização aumentou ou diminuiu a cada 

década? Aponte o aumento e pergunte: Qual foi a principal causa dessa mudança? Anote as respos-

tas na lousa. Ressalte que, entre muitos motivos, destaca-se o advento das indústrias. Então, pergun-

te: Quais foram as possíveis consequências do advento das indústrias? Após ouvir as hipóteses dos 

alunos, comente que as indústrias geraram empregos, o que provocou a concentração de pessoas 

nas cidades. 

Em seguida, entregue aos alunos, ou peça a eles que reproduzam no caderno, roteiros para 

uma entrevista que deve ser feita em casa. Proponha que entrevistem adultos mais velhos, de 

preferência avós ou bisavós que tenham morado no campo, e façam as perguntas a seguir.  

• Qual é sua idade? 

• Você já viveu no campo? Em caso positivo, quantos anos você tinha?  

• Quais eram as profissões mais comuns quando você começou a trabalhar?  

• Quais instrumentos as pessoas utilizavam para realizar seus trabalhos? 

• Qual tipo de atividade você costumava fazer nos momentos de lazer para se divertir?  

As respostas devem ser registradas no caderno e levadas para a aula seguinte. Após as entre-

vistas, podem ser apresentados aos alunos relatos do acervo do Museu da Pessoa, disponíveis em: 

<www.museudapessoa.net>. Acesso em: 31 jan. 2018.  
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Aula 2 – A modernização do trabalho 

Duração: uma aula de 40 minutos 

Organização dos alunos: em semicírculo 

Inicie a aula retomando a conversa sobre as diferenças entre espaço urbano e rural e pergun-

te aos alunos quais foram os aspectos mais curiosos de suas pesquisas. 

Explique aos alunos que a modernização não aconteceu exclusivamente nas cidades. No 

campo, as novas tecnologias também alteraram a paisagem e aumentaram a produtividade. Pergun-

te por que eles acham que no campo também houve incentivo à utilização de máquinas e que efeito 

isso teve na produção e na vida dos donos das fazendas e de seus funcionários. Comente que a 

mecanização do trabalho no campo provocou a diminuição de empregos nas lavouras, o que levou os 

trabalhadores a partir para as cidades em busca de novas oportunidades de trabalho.  

Selecione previamente e apresente imagens de diferentes cenas de trabalho no campo: com 

e sem o uso de máquinas. Em seguida, estimule os alunos a pensar como essa modernização se deu 

também nas cidades.  

Por meio da exibição de imagens, apresente exemplos de profissionais que tiveram – e/ou 

ainda têm – suas funções substituídas por máquinas, como caixas, cobradores e vendedores, ressal-

tando que em alguns casos houve aumento da produtividade, mas o desemprego também cresceu. 

Acrescente ainda que, apesar do avanço da tecnologia, nas áreas rurais e na fabricação de 

produtos artesanais algumas técnicas antigas, que utilizam pouca ou nenhuma automação, convivem 

com os processos de industrialização e modernização e resistem a ele. 

Ao final, peça aos alunos que elaborem uma tirinha com o tema “a modernização do trabalho 

na cidade e no campo”. Com isso, será possível verificar se eles identificam as diferenças entre 

trabalhos na cidade e no campo, bem como os reflexos da mecanização do trabalho em diferentes 

contextos.  
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Aferição de aprendizagem 

Esta sequência está focada no estudo de dados e imagens para a compreensão dos processos 

de urbanização e industrialização. É importante observar como os alunos lidam com essas fontes, 

importantes para a análise de mudanças e permanências. Confira, a partir da participação e do 

engajamento dos alunos, se eles compreendem as particularidades do campo e da cidade e se 

percebem as mudanças ocorridas nas paisagens brasileiras em virtude dos processos de industrializa-

ção e urbanização.  

Sugestão de questões para observar o desenvolvimento de algumas  

habilidades enfocadas na sequência didática 

1. Assinale as alternativas corretas. 

a) A mecanização do trabalho provocou um grande fluxo de pessoas da cidade para o campo. 

b) A industrialização pode ser considerada uma das causas do aumento da população das cidades. 

c) A tecnologia usada nas cidades é mais desenvolvida que a tecnologia usada no campo. 

d) Atualmente a maioria da população do Brasil vive em cidades. 

2. Cite uma semelhança e duas diferenças entre a cidade e o campo. 
 

Gabarito das questões 

1. b) A industrialização pode ser considerada uma das causas do aumento da população das 
cidades. 

d) Atualmente a maioria da população do Brasil vive em cidades. 

2. Como semelhança, é possível citar que são espaços onde pessoas vivem e trabalham, e que 
passam por transformações em virtude da mecanização. Como diferenças, é possível citar a 
concentração de habitantes, que é mais alta nas cidades; e os tipos de trabalhos, que no campo 
se dirigem mais à agricultura e à pecuária e na cidade à indústria, comércio e prestação de 
serviços. 


