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Pré-requisito: Carga Horária 

Semestral: 60 

Créditos: 04 Distribuição da Carga Horária Semestral  

Teórica Exercício Laboratório 

60    

Ementa: O que é questão agrária? Visão geral da evolução histórica da questão agrária no 

Brasil. Os modelos de desenvolvimento econômico da sociedade brasileira. Agronegócio e 

agricultura camponesa. A formação do campesinato na América Latina e no Brasil. As 

classes sociais no campo e o campesinato. A correlação de forças no campo Brasileiro e 

capixaba. Histórico da reforma agrária no Brasil. Estratégias atuais da reforma agrária 

popular e os desafios ao campesinato. 

 

Objetivos Específicos   

1. Compreender o que é questão agrária na dinâmica do desenvolvimento do capitalismo 
na agricultura brasileira, suas contradições e conflitos no âmbito da organização e 
lutas dos camponeses; 

2. Compreender o campesinato brasileiro em sua diversidade e formação social e 
econômica; 

3. Compreender as distintas e diferentes formas de luta e resistência dos camponeses 
no decorrer da história do Brasil. 

 

Conteúdo Programático   
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1. Construção de reflexão acerca da Questão Agrária. Identificação dos sujeitos e classes 
sociais, suas matrizes de racionalidade e relações de produção. 

2. Histórico da Questão Agrária no Brasil. Colonização europeia, escravismo e dominação 
do território. Sesmarias, Lei de Terras e a instituição da propriedade privada da terra.  

3. Formação e diversidade do Campesinato no Brasil. Elementos da organização social e 
produtiva. O trabalho familiar na terra/natureza e a estruturação do modo de vida.  

4. Industrialização capitalista da agricultura: “Revolução Verde”, concentração fundiária e 
conflitos.  

5. Questão Agrária e conflitos entre o campesinato e o sistema capitalista. Campesinização, 
descampesinização e recampesinização. Territorialização, desterritorialização, 
reterritorialização. Construções da resistência camponesa. 

 

Metodologia   

 Aulas expositivas e dialogadas através de plataforma digital, na qual será enviado ao 

estudante o convite/link para o acesso a aula; 

 Debates sobre a temática; 

 Pesquisas e leituras sobre o tema da disciplina. 

 

Critérios/Processo de avaliação da Aprendizagem   

Participação dos estudantes em todas etapas das avaliações; 

Leitura e produção de texto e relato da realidade; 

Avaliação 01: Seminário “Estratégias de resistência dos movimentos sociais na questão 

agrária” – com base no movimento, organização que o estudante participa ou tem afinidade, 

relatar para a turma, qual a contribuição deste movimento, e na realidade em que vive para 

as estratégias de resistência na questão agrária -  25% de peso. 

Avaliação 02: Produção de um texto de no mínimo 02 laudas, com citações de autores 

estudados no semestre, sobre “As relações e articulações entre educação do campo e 

questão agrária” - 50% de peso. 

Avaliação 03: Participação dos estudantes nas aulas - 25% de peso. 

 

Bibliografia básica  
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Bibliografia complementar  
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1. CARVALHO, Horácio Martins de. O campesinato no Século XXI: possibilidades e 
condicionantes do desenvolvimento do campesinato no Brasil. Petrópolis: Vozes, 2005. 

2. MARTINS, José de Souza. Os camponeses e a política no Brasil. Petrópolis: Vozes, 
1983. 

3. OLIVEIRA, Ariovaldo Umbelino de. A longa marcha do campesinato brasileiro: 
movimentos sociais, conflitos e Reforma Agrária. Estudos Avançados, São Paulo, 15(43), 
p. 185-206, 2001. Disponível em: http://www.revistas.usp.br/eav/article/view/9831/11403.  

4. PRADO JUNIOR, Caio. A Revolução Brasileira e a Questão Arária no Brasil. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2014. 

5. SILVA, José Francisco Graziano da. A modernização dolorosa. Rio de Janeiro: Zahar, 
1982. 

 

Cronograma   

Etapa 01: Processo de contratação do Professor; Apresentação da disciplina, do educador e 

do estudante. Introdução da temática: Conceito de questão agrária, questão agrária e o 

campesinato; Agricultura Camponesa e Familiar e as relações com a questão agrária. Para o 

tempo comunidade, leitura de artigo sobre o conceito e importância da agricultura familiar e 

camponesa, e produção de síntese do texto; 

Etapa 02: Questão agrária e a realidade do Norte do Espírito Santo; A lei de terras e o 

impacto na questão da propriedade privada; Organização social produtiva; O trabalho familiar 

e o modo de vida dos camponeses; 

Etapa 03: Relação campesinato e agroecologia. A classe trabalhadora e os conflitos com o 

agronegócio, o lugar o campesinato e do proletariado.  

Etapa 04: Industrialização capitalista da agricultura: “Revolução Verde”, concentração 
fundiária e conflitos. Questão Agrária e conflitos entre o campesinato e o sistema capitalista. 
Campesinização, descampesinização e recampesinização. Territorialização, 
desterritorialização, reterritorialização. 10 qualidades da agricultura familiar. 

Etapa 05: Seminário virtual estratégias de resistência dos movimentos/organizações sociais 

do campo diante da questão agrária; Revisão da temática trabalhada e finalização do 

conteúdo; 
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