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INTRODUÇÃO: 
A agricultura se tornou importante na história da humanidade a partir de alguns 
milhares de anos antes do presente. Muito recentemente, na segunda metade do século 
XX, houve um grande avanço tecnológico.  Esse avanço se deu, sobretudo, quando foram 
inventadas máquinas e insumos químicos capazes de potencializar as tarefas. É a isso 
que se chama Modernização da agrícultura, o que fez avançar enormemente as 
capacidades produtivas que estão em constante evolução respondendo às novas 
pesquisas e tecnologias. 
O presente trabalho pretende analisar impactos causados pela modernização da 
agricultura na região norte do estado,tendo como principal fonte de pesquisa o jornal O 
Noticioso, de Carazinho RS.Analisaremos a década de 1960 ,quando a modernização dos 
meios de produção agrícola se intensificam. O foco principal são as mudanças 
socioambientais provocadas pela modernização.     
 
 
DESENVOLVIMENTO: 
A pesquisa tem como fonte primária o jornal O Noticioso, de Carazinho RS,disponível 
Biblioteca Pública Municipal, com livre acesso para pesquisa. Com a intensificação da 



 

modernização agrícola a partir do ano de 1960, nossa pesquisa começa a partir de 
Janeiro de 1960 e vai até dezembro de 1960, encerrando a década. 
Analisando página por página do jornal, buscamos compreender como foi essa 
modernização no norte do estado do RS, assim fotografando anúncios de novos meios 
de produção como tratores e caminhões, e também o começo do uso de agrotóxicos, 
como por objetivo identificar as mudanças socioambientais da modernização, também 
é fotografado os anúncios  das reuniões feitas pelos principais agrônomos da cidade, 
que eram anunciadas como importantes encontros com o foco nessa modernização na 
região. 
A seguir os textos e imagens fotografadas são interpretadas e, a partir delas, se escreve 
o texto histórico. 
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
Os primeiros resultados de nossa pesquisa, mostram um forte incentivo do jornal para  
a modernização, por meio de anúncios de crédito facilitado para agricultores, anúncios 
de tratores , caminhões e também de agrotóxicos para garantir sua produção. 
O jornal também traz as datas e os resultados das reuniões feitas pelos principais lideres 
de produção  da cidade e região, sempre enfatizando os benefícios da modernização da 
agricultura. 
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NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa): Número da 
aprovação. 
 
 
 
ANEXOS: 
Poderá ser apresentada somente uma página com anexos (figuras e/ou tabelas), se 
necessário. 
 

 


