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Objetivo Geral 

Compreender a organização do espaço rural, considerando a importância da agricultura e suas 

transformações recentes no processo de desenvolvimento capitalista. 

 

Objetivos Específicos 

 Apresentar a trajetória teórico-metodológica da Geografia Rural. 

 Discutir a evolução da agricultura no contexto do feudalismo e capitalismo. 

 Entender questões relacionadas à origem e evolução das formas de propriedade rural no Brasil. 

 Analisar o desenvolvimento recente da agricultura no Brasil com ênfase no papel do Estado. 

 Refletir sobre os impactos sócio-ambientais da agricultura moderna no Brasil e no mundo. 

 Estudar os movimentos socioterritoriais e a questão da Reforma Agrária no Brasil. 

 Entender a dinâmica agrícola frente aos padrões de consumo e produção agroalimentar. 

 Apresentar e discutir os novos paradigmas do desenvolvimento agrícola, com ênfase a questão da 

agricultura sustentável. 

 Analisar as transformações produtivas da agricultura brasileira e nos cerrados em particular. 
 

 

 

Abordagens teórico-metodológicas sobre o espaço rural e a evolução da agricultura.  A agricultura no 

feudalismo e o surgimento da agricultura capitalista. A formação da propriedade rural no Brasil. 

Estado e políticas para a agricultura. A modernização da agricultura e a formação dos complexos 

agroindustriais no Brasil. Os movimentos sócio-espaciais no Brasil e a questão da Reforma Agrária. 

Tendências contemporâneas nas relações campo-cidade. A dinâmica recente da agricultura no Brasil 
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e no Mundo. Os paradigmas sócio-ambientais e a agricultura na perspectiva do desenvolvimento 

sustentável. 
 

 

 

1. A geografia rural: questões teórico-metodológicas e práticas 

1.1. A geografia rural no contexto da ciência geográfica. 

1.2. Geografia agrária, agrícola e rural. 

2. A evolução da agricultura no contexto histórico-econômico 

2.1. A agricultura no regime feudal. 

2.2. Revolução agrícola e a gênese da agricultura moderna. 

2.3. Progresso técnico e a dinâmica do uso da terra. 

2.4. A agricultura no capitalismo. 

3. A formação da propriedade rural no Brasil 

3.1 - As principais críticas às doutrinas sobre a formação da propriedade fundiária no Brasil. 

3.2 - A formação da propriedade rural e os regimes de posse antes do século XX: sesmarias, 

engenhos, fazendas. 

3.3 - O complexo rural cafeeiro. 

4. O desenvolvimento recente da agricultura no Brasil 

4.1 - A agricultura no processo de desenvolvimento econômico brasileiro: as políticas do Estado para 

a produção-comercialização. 

4.2 - Revolução verde e seus impactos sobre as regiões e as estruturas sociais rurais. 

4.3 - Modernização, industrialização do campo a formação do Complexo Agroindustrial (CAI): As 

abordagens e a dinâmica do “agribusiness”. 

4.4 – Tendências contemporâneas nas relações campo-cidade no contexto brasileiro. 

4.5 - Os impactos sociais e ambientais da agricultura moderna: regiões e produtores. 

4.6 - A questão da reforma agrária e os conflitos no campo. 

5. A agricultura frente aos novos padrões de produção e consumo 
5.1 - A apropriação industrial do processo de produção rural: a industrialização da natureza e  

bioindústria. 

5.2 - As mudanças nos padrões de produção e consumo e os tipos sociais rurais. 

5.3 - As estratégias dos grandes grupos econômicos e das empresas multinacionais do ramo 

agroalimentar. 

5.4 - A agricultura frente ao processo de integração de mercados e da globalização econômica. 

5.5 - O desenvolvimento sustentável e a agricultura. 

5.6 - A evolução recente das atividades agrárias nos cerrados. 

 

 

 

 

Básica: 

GRAZIANO DA SILVA, José. O que é questão agrária. São Paulo: Ed. Brasiliense [Coleção 

Primeiros Passos, 18].  

MARTINS, José de Souza. Reforma agrária: o impossível diálogo. São Paulo: EDUSP, 2000.  

______. A sociedade vista do abismo: novos estudos sobre exclusão, pobreza e classes sociais. 
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Petrópolis: Vozes, 2003. 

PRADO JR., Caio. A questão agrária no Brasil. São Paulo: Brasiliense, 1981. 

STÉDILE, João Pedro. A questão agrária no Brasil. São Paulo: Atual, 1987. 

SILVA, Jose Graziano da. A nova dinâmica da agricultura brasileira. Rio de Janeiro: Campos, 
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Complementar: 

FERNANDES, Bernardo Mançano. Questão agrária, pesquisa e MST. São Paulo: Cortez, 2001.  

SANTOS, Milton; SILVEIRA, Maria Laura da. O Brasil: território e sociedade no início do século 

XXI. 3. ed. Rio de Janeiro: Record, 2001. 

SILVA, José Graziano da, Tecnologia e agricultura familiar. Porto Alegre: Ed. da UFRGS, 2003.  

OLIVEIRA, Ariovaldo U. Agricultura camponesa no Brasil. São Paulo: Contexto, 2001. 
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APROVAÇÃO  

http://www.acervobiblioteca.ufu.br:8000/cgi-bin/gw_46_4_2/chameleon?host=babao.dr.ufu.br%2b1111%2bDEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&SourceScreen=INITREQ&sessionid=2009111802174213356&skin=default&conf=.%2fchameleon.conf&lng=pt&itemu1=1035&u1=1035&t1=man%c3%a7ano&elementcount=3&pos=1&prevpos=1&rootsearch=1&
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http://www.acervobiblioteca.ufu.br:8000/cgi-bin/gw_46_4_2/chameleon?host=babao.dr.ufu.br%2b1111%2bDEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&SourceScreen=INITREQ&sessionid=2009111802174213356&skin=default&conf=.%2fchameleon.conf&lng=pt&itemu1=1035&u1=1035&t1=graziano&elementcount=3&pos=2&prevpos=1&rootsearch=1&

