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OBJETIVO: Possibilitar a compreensão da produção / organização do espaço rural, destacando a 

importância da agricultura, transformações e contradições no processo de desenvolvimento 

econômico no Mundo e no Brasil. 

 

 

EMENTA: Agricultura e espaço rural: abordagem teórica e factual, significado, dinâmica e processos que 

envolvem o rural no Mundo e no Brasil. 

 

 

 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

 

1. Mundo rural e Geografia: seu significado no tempo presente 

1.1. A Geografia Rural no contexto da ciência geográfica 

1.2. Rural e urbano: interações e definições  

2. A agricultura e sua evolução no mundo 

2.1 Agricultura: origem e diferenciação geográfica dos sistemas agrários  

2.2 As revoluções agrícolas dos tempos modernos  

2.3 O modelo euro-americano de modernização e sua difusão  

3. A formação do espaço agrário no Brasil 

3.1. O latifúndio: herança do sistema colonial 

3.2. A formação da pequena propriedade 

4. Estado e modernização da agricultura: as implicações sócio espaciais no Brasil 

4.1. Políticas públicas e dinâmica da modernização agrícola 

4.2. Padrão agrícola tecnológico: implicações sócio-econômicas e ambientais 

4.3..Movimentos sociais, retomada da luta pela terra e Reforma Agrária 

5. As múltiplas dimensões do rural: permanências e mudanças pós 1990:  

5.1. O agronegócio e a questão da modernidade 

5.2. Mundo rural: permanências e mudanças  
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 METODOLOGIA  

 

A reflexão em torno das idéias e debates tratados ao longo da disciplina estará calçada na 

abordagem dialética da produção do rural e da ruralidade pelas geografias dos modos de 

produção e das formações sócio-espaciais. 

 

 TÉCNICAS UTILIZADAS  

 

O conteúdo da disciplina será ministrado tendo por base as seguintes técnicas de ensino: aulas 

expositiva/dialogada; saídas a campo; leituras programadas; exercícios orientados, palestras e 

filmes. 

 

 ATIVIDADES EXTRA-CLASSE  

 

- Saída de estudos pela região da Grande Florianópolis no dia 13 de abril (sábado) 

- Viagem de estudos ao município de São Joaquim e seu entorno rural, com saída do CFH às 

07:00h de 12 de junho (quarta-feira) e retorno ao CFH às 22:00h de 13 de junho (quinta-feira). 

Esta viagem ocorrerá em conjunto com a disciplina “Climatologia dinâmica e geográfica” 

(GCN 7201). 

 

 AVALIAÇÃO  

 

Conteúdo das aulas: questões aplicadas a cada fechamento de bloco temático (80% da nota 

final).  As avaliações serão marcadas com um mínimo de uma semana de antecedência. 

Atividades de campo: relatórios individuais (20% da nota final).  



 

Observações: 
- A disciplina contará com a participação de um estagiário-docência, que atualmente realiza seu 

doutorado no Programa de Pós-graduação em Geografia. 

- O aluno que não comparecer no dia da avaliação, poderá fazê-la posteriormente, mediante 

justificativa comprovada; 

- Os relatórios de viagem devem ser entregues até a segunda aula após o retorno. Após isso, 

sofrerão redução na nota. 

- A falta na viagem de estudos deverá ser compensada com a redação de um trabalho a 

combinar.  

 

 

 CRONOGRAMA  

 

Março:  

- Estágio docência: 26 (terça) 

 

Abril: 

- Estágio docência: 9 e 10 (terça e quarta) 

- Saída de campo: 13, sábado 

 

Maio: 

- Estágio docência: 7 e 8 (terça e quarta) 

 

Junho: 

- Viagem de estudos: 11 e 12 (terça e quarta) 

 

Julho: 

- Encerramento das atividades: 09, terça-feira 

- Divulgação das notas finais: 10, quarta-feira 

 

 

Obs.: as datas reservadas às atividades do estágio docência poderão ser modificadas ao longo 

do curso. 

 

 

 

 

E-mail para contato: clecio@cfh.ufsc.br 


