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OBJETIVOS 

 

Geral 

Analisar a produção do espaço agrário, tendo como perspectiva as mudanças nas 

relações e nas técnicas de produção, de armazenamento e de comercialização, 

bem como o intrínseco vínculo que tais mudanças estabelecem com o Estado e 

com a metamorfose do significado da terra na reprodução das relações sociais. 

 

Específicos 

 

• Discutir as principais correntes teórico-metodológicas da Geografia Agrária. 

• Analisar a natureza das relações de produção e de trabalho no seio das atividades 

agrárias. 

• Compreender as diferenciações dos sistemas agrários na história da agricultura. 

• Enfatizar as transformações recentes no campo, especialmente no brasileiro. 

 

 

EMENTA 

 

• Teoria e método em Geografia Agrária 

• Transformações históricas nas relações de produção e de trabalho no campo 

• Sistemas agrários: produção e apropriação da riqueza 

• Industrialização da agricultura 

• Situação atual do campo brasileiro: estrutura agrária e conflitos sociais 

• Desenvolvimento e análise a partir de situações didáticas que possibilitem a 

compreensão das transformações curriculares ocorridas entre o contexto escolar 

e a universidade no que concerne às perspectivas da Geografia Agrária 

 

 

CONTEÚDO 

 

• História das agriculturas no mundo: apropriações, técnicas e culturas 

• Renda capitalizada na transição do trabalho escravo ao trabalho livre 

• Movimentos sociais e luta pela terra no campo brasileiro 

• Industrialização da agricultura 

• Agricultura e urbanização 
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• Reprodução e diversidade da produção camponesa: família, terra e trabalho 

• Caiçaras e Quilombolas: outras faces do campesinato 

• Agricultura urbana 

• Agricultura no Ensino e Educação do campo 

 

 

METODOLOGIA 

 

 A disciplina será realizada por meio de debates, coordenados pelo professor, 

para os quais será exigida a leitura prévia de textos pertinentes ao tema da aula, mas de 

livre escolha do(a) discente. 

  

 

AVALIAÇÃO 

 
 O(A)s aluno(a)s serão avaliado(a)s por meio da realização de um projeto de pesquisa, 

envolvendo o temário da Geografia Agrária, com 3 a 5 páginas, em espaçamento 1,5 entre 

linhas e fonte times new roman 12 (com exceção dos dados institucionais e título da pesquisa 

que deverão estar em fonte 14), adequando-se às normas de apresentação do trabalho acadêmico 

presente no site de teses da USP e às regras da ABNT (www.teses.usp.br). A proposta deverá 

conter tema, fundamentação teórica mínima (inclusão de 5 a 7 autores, sendo ao menos 3 textos 

constantes da bibliografia, bem como da lista de teses orientadas pelo docente responsável da 

disciplina, disponíveis online no site de teses da USP), objetivo geral, metodologia e 

referências, com entrega máxima em 28 de junho de 2021, nos os e-mails: 

juliocesarsuzuki@gmail.com, gcca99@gmail.com e dorival.neto@usp.br. (peso 5) 

 Para o projeto de pesquisa, haverá a entrega de uma proposta preliminar (com 2 ou 3 

páginas), também entregue por meio digital aos 3 endereços acima mencionados, até 10 de 

maio de 2021, contendo tema, fundamentação teórica mínima (inclusão de 3 a 5 autores), 

objetivo geral, metodologia e referências. A redação deverá estar em acordo com as normas de 

apresentação do trabalho acadêmico, anteriormente indicado. (peso 2) 

Em cada sessão, será necessário que o(a) discente tome notas de aula no intuito de 

compor um diário da disciplina ao final do semestre, entregue até 12 de julho de 2021, a partir 

do qual será possível mensurar a presença e a participação nos debates. (peso 3) 

O projeto de pesquisa poderá ser realizado individualmente ou em grupos de 2 ou 3 

alunos(as). 

 

  

RECUPERAÇÃO 
 

 Os alunos, em recuperação, deverão entregar ensaio crítico (com 5 a 8 páginas, 

em formato de artigo, conforme regras da Revista Geografia, Literatura e Arte) dos 

filmes indicados, levando em conta a bibliografia da disciplina, fundamentalmente os 

textos de José de Souza Martins, Antonio Candido e Júlio César Suzuki. 

 

 

TRABALHO DE CAMPO 

 

 Lamentavelmente, as condições sanitárias atuais não permitem prever atividades 

de trabalho de campo. Qualquer alteração da situação atual será informada e discutida 

amplamente. 
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CRONOGRAMA 

 

Data Conteúdo 

12/04/21 Apresentação do programa 

História da Geografia Agrária 

Aula síncrona 16h e 19h30: 

19/04/21 Pesquisa em Geografia Agrária: concepção e realização 

Aula síncrona 16h e 19h30: meet.google.com/fnr-reou-dof 

26/04/21 História das agriculturas no mundo: apropriações, técnicas e culturas 

03/05/21 Filme Mauá: o imperador e o rei (Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=5fTYanOCcew) 

Aula assíncrona 
10/05/21 Renda capitalizada na transição do trabalho escravo ao trabalho livre 

Prazo máximo da entrega da primeira versão preliminar do projeto de pesquisa 

Aula síncrona 16h e 19h30: meet.google.com/fnr-reou-dof 
17/05/21 Reprodução e diversidade da produção camponesa: família, terra e 

trabalho 
Aula síncrona 16h e 19h30: meet.google.com/fnr-reou-dof 

24/05/21 Filme A marvada carne (Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=y6oM2XdOVc4) 

Aula assíncrona 
31/05/21 Caiçaras e Quilombolas: outras faces do campesinato 

Aula síncrona 16h e 19h30: meet.google.com/fnr-reou-dof 

07/06/21 Pescadores na América Latina 
Aula síncrona 16h e 19h30: meet.google.com/fnr-reou-dof 

14/06/21 Industrialização da agricultura 
Aula síncrona 16h e 19h30: meet.google.com/fnr-reou-dof 

21/06/21 Movimentos sociais e luta pela terra no campo brasileiro 
Aula síncrona 16h e 19h30: meet.google.com/fnr-reou-dof 

28/06/21 Filme Tapete Vermelho (Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=huIW_EEzFW8) 
Entrega da versão definitiva do projeto de pesquisa. 

Aula assíncrona 

05/07/21 Agricultura e urbanização 
Aula síncrona 16h e 19h30: meet.google.com/fnr-reou-dof 

12/07/21 Agricultura no Ensino e Educação do campo 
Aula síncrona 16h e 19h30: meet.google.com/fnr-reou-dof 

19/07/21 Agricultura no Ensino e Educação do campo 
Aula síncrona 16h e 19h30: meet.google.com/fnr-reou-dof 
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