
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

CENTRO DE ENSINO UNIVERSITÁRIO NORTE DO ESPÍRITO SANTO 
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIAS HUMANAS 

 
 

 

Plano de Ensino 

2021/2 – Especial - Earte 

Universidade Federal do Espírito Santo Campus: São Mateus 

Curso: Licenciatura em Educação do Campo – Ciências Humanas e Sociais (1901) 

Departamento Responsável: Departamento de Educação e Ciências Humanas - DECH 

Data de Aprovação (Art. nº 91): 

Docente responsável: Adelar João Pizetta 

Qualificação / link para o Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/1147443645050059  

Disciplina: Introdução À Questão Agrária Código: ECH14260 

Pré-requisito: Carga Horária 

Semestral: 60h 

Créditos: 

04 

Distribuição da Carga Horária Semestral  

Teórica Exercício Laboratório 

60 0 0  

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 e no ES. Movimentos sociais do campo. Reforma agrária popular e os 

desafios ao campesinato. 

 

Objetivos   

a) Compreender o que é questão agrária na dinâmica do desenvolvimento do capitalismo na 

agricultura brasileira e suas contradições no âmbito da organização e lutas dos camponeses. 

b) Analisar e construir conhecimentos em torno da evolução da questão agrária, relacionando 

com os modelos de desenvolvimento da sociedade brasileira e capixaba.  

c) Compreender as distintas e diferentes formas de reação e lutas dos camponeses no decorrer 

da história do Brasil.  

d) Refletir acerca da formação sócio, econômica e política do campesinato no Brasil.  

e) Debater acerca das propostas para o campesinato no Brasil.  
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Conteúdo Programático   

1. O que é a Questão Agrária – Introdução à temática; 

2. Visão histórica dos modelos de desenvolvimento econômicos da sociedade brasileira e 

suas interfaces com a questão agrária; 

3. Plantation, Industrialização Dependente e Neoliberalismo na agricultura, o 

desenvolvimento do capitalismo na agricultura; 

4. Formação e características do modelo do agronegócio e do campesinato brasileiros; 

5. As classes sociais e as correlações de forças no campo e o campesinato; 

6. Histórico e características da reforma agrária no Brasil (Clássica e Popular); 

7. Movimentos populares no campo e os desafios atuais. 

. 

 

Metodologia  

O conteúdo será desenvolvido por meio de estratégias didático-pedagógicas diferenciadas. 

Levará em conta o contexto de pandemia e isolamento social, garantindo a segurança dos agentes 

envolvidos no processo Ensino-aprendizagem. A disciplina buscará ser desenvolvida através de 

aulas de forma síncrona por plataforma digitais disponibilizadas pela UFES, preferencialmente 

as ferramentas do Gsuite (Classoroom), com debates, discussões e exposições de conceitos. De 

forma assíncrona, os alunos participação com leituras, fichamentos de textos, realização de 

estudos dirigidos referentes aos objetos de discussão da modalidade síncrona como também 

atividades de aplicação. 

 

Critérios/Processo de avaliação da Aprendizagem   

A avaliação da aprendizagem será processual e constará dos seguintes instrumentos: 

- Participação nas atividades síncronas e apresentação de seminário = 40%; 

- Estudo dirigido/orientado, pesquisa/relatório de campo e fichamento de textos = 30%; 

- Atividade avaliativa escrita e individual = 30%. 
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MARTINS, José de Souza. Os camponeses e a Política no Brasil. Petrópolis: Vozes, 1983. 

PRADO JUNIOR, Caio. A questão agrária e a revolução Brasileira. A Questão agrária no 
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Cronograma   

O cronograma aqui apresentado explicita o desenvolvimento do conteúdo programático durante 

as etapas do Tempo Universidade (síncronas e assíncronas) que se articula com o tempo 

Comunidade. 

Etapas 1 e 2: Apresentação da disciplina, apresentação dos estudantes e do educador, 

planejamento coletivo. Introdução: O que é a Questão Agrária? 

Etapas 3, 4 e 5: Modelos de desenvolvimento econômico da sociedade brasileira e suas 

interfaces com a questão agrária: plantation, industrialização dependente e agronegócio; 

Etapa 6: As classes sociais, as correlações de forças no campo e o campesinato; 

Etapa 7: Histórico e características da reforma agrária no Brasil (Clássica e Popular); 

Etapa 8: Movimentos populares no campo e desafios atuais. 

Etapa 9: Avaliação Final. 
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