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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

CENTRO SÓCIO - ECONÔMICO 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS 

 

                       PROGRAMA 

 

EMENTA: O setor agropecuário no processo de desenvolvimento capitalista no Brasil: da economia colonial mercantil à 

economia agrária contemporânea. O papel do setor agrícola no mercado interno e externo. A ação estatal e os programas 

de desenvolvimento rural. Estudos das principais temáticas relacionadas com a agricultura no Brasil: reforma agrária, 

política agrícola, cooperativismo, comercialização, agroindústria, crédito, subsídios 

 

1.Identificação da disciplina 

Código           :  CNM 1340 

Nome             :  Desenvolvimento da Agricultura Brasileira 

Nº de créditos :  04 - Nº de horas-aula:60 

Pré-requisito   :  --- 

Curso              : Ciências Econômicas 

 

2.Objetivos da disciplina. 

a)caracterizar historicamente o desenvolvimento da agricultura brasileira. 

b)compreender o desenvolvimento do capital financeiro na agricultura, sua articulação com o Estado e a sua  

    integração com a produção rural. 

c)discutir a reforma agrária enquanto projeto  e enquanto medida concreta de política agrícola. 

 

3.Conteúdo programático e bibliografia. 

 

Parte I- Análise do papel do setor agrícola na economia brasileira do período colonial a 1930. 

         Bibliografia: GRAZIANO DA SILVA(1978). cap 1.. 

Parte II- O novo papel da agricultura na economia:anos 30 a 60. 

          Bibliografia:VEIGA. 

Parte III-O estilo de desenvolvimento recente da agricultura brasileira. (Caracterização.Estilo e crescimento  

               global:estratégia agrícola.) 

               Bibliografia: DELGADO. Caps. 1 e 2. 

Parte IV - Características da Política Agrícola. 

           Bibliografia: DELGADO. Cap. 3. 

Parte V - Desenvolvimento do sistema de crédito e o processo de integraçaõ de capital na agricultura. 

          (Padrões de financiamento.Processo de conglomeração de capitais.Formas de integração de capitais) 

          Bibliografia:DELGADO.Caps.4 e 5. 

Parte VI- Reforma Agrária: políticas públicas e realidade atual. 

          (Plano Nacional de Reforma Agrária.Viabilização prática de políticas para a reforma agrária.) 

          Bibliografia:GRAZIANO da SILVA(1985). 
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4. METODOLOGIA 

 Serão realizados seminários, aulas expositivas, aulas expositivas dialogadas e trabalhos de grupo, sempre sob a 

orientação do Professor. Supõe-se a presença dos alunos em sala de aula e a leitura prévia da bibliografia. 

Alternativamente podem ser adotados outros métodos de ensino, desde que tenham como pressuposto a participação 

ativa dos alunos. 

 

5.AVALIAÇÃO 

Partes I e II - prova escrita ou trabalho de pesquisa sobre assunto importante no período de estudo. 

Partes III,IV e V - seminários de apresentação dos vários tópicos,procurando caracterizar melhor os temas.  

Parte VI - trabalho de pesquisa  e seminário de discussão dos possíveis objetivos da reforma agrária e a viabilidade ou 

não de atingí-los,frente à evolução do desenvolvimento do capitalismo na agricultura brasileira. 

 

6. CRONOGRAMA 

Parte I    de  4 a 6 horas/aula 
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Parte II   de  6 a 8 horas/aula 

Parte III  de l0 a 12 horas/aula 

Parte IV   de  4 a 6 horas/aula 

Parte V    de 10 a 12 horas/aula 

Parte VI   de l4 a 18 horas/aula 

 


