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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  

 

Em conformidade com as medidas de prevenção, controle e contenção de riscos na UFSC 

que limitam as atividades presenciais, o ensino de Geografia Rural no semestre 2021-1 será 

ofertado na modalidade REMOTA a partir do dia 29 de outubro de 2021 até a finalização 

do cronograma, no dia 25 de março de 2021. Conforme determina o calendário letivo da 

UFSC, haverá recesso escolar entre os dias 19 de dezembro e 30 de janeiro. 

A adequação das atividades didático-pedagógicas da disciplina se dará com a realização de 

dois grupos de atividades não presenciais: as síncronas e as assíncronas.  

As atividades SÍNCRONAS serão desenvolvidas em transmissão “ao vivo” com o uso da 

plataforma Moodle e com o apoio eventual de outras plataformas e ferramentas digitais.  

Seu horário será sempre às sextas-feiras letivas, das 8:20h às 10:00h, e compreenderão 50% 

da carga letiva da disciplina.  

As atividades ASSÍNCRONAS compreenderão os 50% restantes da carga letiva e irão 

incluir diversas atividades, tais como leitura e fichamento de textos, assistência de vídeos 

acadêmicos, científicos e documentários, visitas virtuais a órgãos governamentais, 

instituições e empresas e o acesso a páginas ou plataformas de visualização e edição de 

mapas e imagens de satélite. 

O controle de frequência será feito mediante o registro da assiduidade dos estudantes nas 

atividades síncronas e assíncronas.  

O desenvolvimento das atividades contará com a mediação e o suporte do monitor da 

disciplina. 

 

 TÉCNICAS UTILIZADAS  

 

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

aulas expositivas, com projeção de apresentações, mapas, textos etc. abertas à participação 

em tempo real dos estudantes; leituras programadas; assistência de palestras e filmes pela 

internet; chats ou grupos de discussão virtuais; aplicação de exercícios orientados. Os 

estudantes irão produzir, ainda, mapas ilustrativos da realidade da agropecuária brasileira 

e do acesso à terra, a partir de bases do IBGE, INCRA ou outras instituições. 

 

 ATIVIDADES EXTRA-CLASSE  

 

- Não haverá a realização de atividades de campo ou laboratório. 

 

 AVALIAÇÃO  

 

1- Perguntas dirigidas: prevê-se a aplicação de uma série de perguntas dirigidas ao longo 

da disciplina, através de envio de formulário, de forma a aferir o aprendizado dos 

conteúdos desenvolvidos. 

 

 CRONOGRAMA  

 

Outubro: 

 Atividade síncrona 

- dia 29: apresentação da disciplina.  
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Novembro: 
 Atividades síncronas 

- dia 5 e 12: a formação do espaço rural 

 - dias 19 e 26: delimitação do espaço rural: aspectos conceituais e metodológicos 

 Atividades assíncronas – vídeos, exercícios e avaliação individual 

 

Dezembro: 
 Atividades síncronas 

- dia 3: delimitação do espaço rural: aspectos conceituais e metodológicos 

- dias 10 e 17: o espaço rural na transição para o capitalismo 

 Atividades assíncronas – exercícios e avaliação individual 

 

Fevereiro:  
 Atividades síncronas 

- dias 4, 11 e 18: o desenvolvimento do capitalismo no campo 

- dia 25: o espaço rural brasileiro 

 Atividades assíncronas – exercícios e avaliação individual 

 

Março:  
 Atividades síncronas 

- dias 4, 11 e 18: o espaço rural brasileiro 

- dia 25: encerramento da disciplina  

 Atividades assíncronas – vídeos e avaliação individual 
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