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1 EMENTA
A agricultura no feudalismo. A transição do feudalismo para o capitalismo. A agricultura sob o modo
capitalista de produção. A geografia agrária no Brasil e as fases de desenvolvimento. O processo de
modernização da atividade agropecuária. Reforma agrária e luta pela terra. A atividade agrícola e a
natureza como recurso e restrição. Fatores de produção: terra, trabalho, capital, informação,
comercialização e mercado. Trabalho de campo. Análise dos problemas históricos no campo e da
questão fundiária no Brasil, bem como as implicações dessa temática no ensino de Geografia na
educação básica.

2 OBJETIVOS
2.1 Geral:
Compreender a agricultura a partir dos modos de produção feudal e capitalista em seus
processos produtivos, produção, produtividade, as relações de trabalho, de consumo, comercial;
além de entender as questões relacionadas com a concentração da estrutura fundiária brasileira
e suas implicações no processo de reforma agrária, o que tem gerado conflitos e assassinatos
no campo;

2.2 Específicos:
Analisar a agricultura no feudalismo, as relações de trabalho, o processo produtivo e a vida
dos camponeses numa sociedade doméstica;
- Analisar a agricultura no modo capitalista de produção, em seus aspectos da terra, trabalho,
capital e as relações que se estabelecem no contexto do consumo e da comercialização e da
informação;
- Entender os conflitos fundiários a partir da estrutura fundiária no Brasil, diante dos aspectos
históricos que foram estabelecidos, como a Lei de terras, a monocultura e a concentração da
terra e da renda;

3 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
-Geografia agrária: gênese e diversidade.
2-A agricultura sob os diferentes modos de produção
3-A agricultura sob o modo de sistema feudal
4-A formação da fazenda de café: conversão da renda- trabalho em capital.
5- A formação do espaço agrário brasileiro
6-A agricultura sob o modo capitalista de produção
7- A renda da terra
8- A agricultura e a revolução verde
9- A Trajetória da agricultura no Brasil e a revolução verde
10 - Movimentos sociais no campo: luta pela terra
12- Estrutura agrária e desenvolvimento
13 – O modelo agrário/agrícola em questão: para além da transgenia
14 – Impactos da do agronegócio na região do MATOPIBA
15-Trabalho escravo por dívida
16 – Relações entre o agronegócio e agroecologia no Brasil

4 METODOLOGIA

1 Ensino:
A disciplina será ministrada com aulas expositivas e dialogada, atividades em sala como:
Colóquios, Filmes relacionados com a questão da terra etc
2- Prática será oferecida trabalho de campo - para compreender o processo produtivo e a
produtividade, as relações de trabalho do camponês e do agricultor patronal;

2 Avaliação:
O processo de avaliação será com atividades em sala, relatórios de atividades de campo,
provas, seminários, além da participação nas discussões e debates;
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