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FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

O Curso de Licenciatura em Educação do Campo foi aprovado pela Resolução
339/CONSEA, de junho de 2014, re�ficada pela Resolução 341/CONSEA, de 24 de julho de 2014.
Autorizado pela portaria do Ministério da Educação n° 646 de 30 de outubro de 2014, publicada
no Diário Oficial da União no dia 03 de novembro de 2014. Estabelece diretrizes
complementares, normas e princípios para o desenvolvimento de polí�cas públicas de
atendimento da Educação Básica do Campo e pela Resolução Nº 2, de 1º de julho de 2015, do
CNE/MEC, que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível
superior.

 
Disciplina/Unidade Curricular Código Habilitação Turma

HISTÓRIA DAS RELAÇÕES
HUMANAS COM A TERRA E A

QUESTÃO AGRÁRIA NO BRASIL
DAE00509 Ciências Humanas e Sociais e

Ciências da Natureza I

Carga Horária
Tempo Universidade

Carga Horária
Tempo Comunidade Carga Horária Total Pré-Requisito

50 horas 30 horas 80 horas Não há
Período Le�vo: 2020-2 Período de Aulas: 21/06/2021 a  18/10/2021

Docente: Rosilene Komarcheski
EMENTA

O homem como o ser que cuida de si e da terra. O trabalho e as diversas formas de organização do homem
em sociedade nas diferentes partes do planeta; movimentos sociais, no Brasil e no mundo. O campesinato
e a questão agrária; Os movimentos Sociais, a iden�dade de classe e o surgimento das diversas en�dades
de luta: os sindicatos operários e camponeses e as centrais sindicais; Reforma social e reforma agrária;
Revolução Social e Revolução Agrária; As condições essenciais para a preservação da vida na terra e para
resolver a questão agrária.

 

OBJETIVOS
Obje�vo Geral
Proporcionar às/os educandas/os uma visão geral sobre a historicidade das relações humanas com o
mundo natural, em par�cular com o uso da terra.
 
Obje�vos Específicos

Promover a construção de um debate sobre os modelos dominantes e os modelos alterna�vos de
uso dos recursos/bens naturais.
Delinear um quadro sobre a gênese da questão agrária no Brasil e suas ar�culações sócio históricas.



METODOLOGIA

Descrição da metodologia de trabalho, estratégias e recursos de desenvolvimento
do componente curricular. Com especial atenção, conforme determina a RESOLUÇÃO Nº 301, DE
26 DE MARÇO DE 2021, para a explanação das aulas e a�vidades realizadas de forma
online/remota, síncronas ou assíncronas; e para a exposição das ferramentas a serem u�lizadas,
destacando, dentre elas, os meios/disposi�vos tecnológicos (vídeo, site, plataforma virtual,
chats, e-mail etc.) e suas respec�vas formas e regras de uso.

As aulas serão realizadas de modo virtual, com o uso de textos selecionados para a leitura dirigida,
realização de pesquisas e estudo sistemático de temas abordados a partir de outros recursos
materiais, como vídeos, jornais, revistas, dentre outros, de acordo com os objetivos da disciplina,
totalmente de modo remoto, não prevendo, em hipótese alguma, a realização de atividades que
envolvam contato presencial entre pessoas.

A carga horária total da disciplina é de 80 horas, compostas de 50 horas de Tempo Universidade
(TU) e 30 horas de Tempo Comunidade (TC), as quais serão ministradas integralmente de modo
remoto.

Do total destas 80 horas, 20 horas serão ofertadas de forma síncrona e outras 60 horas de forma
assíncrona, respeitando assim as orientações da UNIR e do Conselho do Departamento de Educação
do Campo.

As aulas síncronas serão realizadas por meio da plataforma virtual Google Meet, de forma
participativa, onde serão apresentados pela docente e discutidos em conjunto com as/os
educandas/os os conteúdos da disciplina. Nesta mesma plataforma serão realizados seminários de
apresentação de atividades por parte das/os educandas/os.

O link da sala virtual do Google Meet, a ser utilizado de modo permanente durante o semestre será:

meet.google.com/nxv-gvwt-ivc

Por sua vez, as aulas assíncronas serão realizadas por meio das seguintes atividades: leituras
dirigidas, pesquisas, vídeos, reuniões em grupos virtuais de trabalho e preparação de apresentação
em seminários. Durante os horários destinados às aulas assíncronas a docente se colocará à
disposição para o diálogo e para tirar dúvidas em horários pré-acordados junto com a turma, por
meio do SIGAA, e-mail ou do aplicativo de mensagens Whats app.

 
AVALIAÇÃO E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Descrição dos procedimentos e critérios adotados para avaliação do processo de
ensino-aprendizagem  do componente curricular, em consonância com seus obje�vos e a
metodologia de trabalho, especialmente quanto ao ambiente de aprendizagem de forma
online/remota.

A avaliação da disciplina será realizada a par�r do cumprimento por parte das/os
educandas/os de duas avaliações propostas, compostas, cada qual, de 4 blocos de a�vidades,
conforme segue:

AV 01 – Avaliação 1 (individual): composta de 4 atividades avaliativas a serem realizadas em
aulas assíncronas de Tempo Universidade, a partir da elaboração de textos sínteses, a serem
elaborados com base em textos e vídeos indicados e orientados por questões previamente colocadas
pela docente. Serão 4 textos e 4 vídeos, sendo que cada síntese deverá ser elaborada com base no
conjunto de um texto e um vídeo, sucessivamente, as quais deverão ser entregues de forma escrita.
Valor = 10 pontos.

AV 02 – Avaliação 2 (em Grupos Virtuais de Trabalho): realizada ao longo do semestre, em aulas
assíncronas de Tempo Comunidade, dividida em 4 partes, que deverá ser entregue de forma escrita e
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apresentada em seminário final de socialização no fim do semestre letivo. Valor = 10 pontos.

A nota final da/o educanda/o na disciplina será média simples das notas das duas avaliações
elencadas acima (a nota da primeira avaliação somada à nota da segunda avaliação dividida por 2):

Nota final = (AV 01 + AV 02) / 2

A avaliação repositiva será ofertada ao final do semestre letivo à/ao educanda/o que tiver frequência
igual ou superior a 75% nas aulas da disciplina e servirá para substituir a menor das notas dentre as
duas avaliações elencadas acima.

Será considerado aprovado o discente que obtiver aproveitamento igual ou superior a 60 (sessenta),
conforme Resolução 251/CONSEPE, de 27 de novembro de 1997.

A não realização de alguma avaliação no decorrer do semestre implica em não obtenção da nota na
mesma, impossibilitando o caráter de reposição por meio da nota obtida na avaliação repositiva
(Resolução 251/CONSEPE, de 27/11/97).

 

CRONOGRAMA  

Encontro Data
Horário

Descrição de A�vidades Síncronas Número
de aulasInício Final

1 08/07/2021 13:50h 15:50h

TU - Conteúdo: Apresentação da
proposta da disciplina.

A�vidade: Acordos cole�vos.
Organização de Grupos de Trabalho
para a realização de a�vidades de TC.

2,4

2 15/07/2021 13:50h 15:50h

TU - Conteúdo: Introdução. O homem
como o ser que cuida de si e da terra.

A�vidade: Orientações para a realização
de a�vidades em aulas assíncronas e de
TC.

2,4

3 29/07/2021 13:50h 15:50h

TU - Conteúdo: O trabalho e as diversas
formas de organização do homem em
sociedade nas diferentes partes do
planeta. Modelos dominantes de uso dos
recursos naturais.

A�vidade: Debate sobre vídeo
assis�do em aulas assíncronas.

2,4

4 31/07/2021 13:50h 15:50h

TU – Conteúdo: O campesinato e a
questão agrária I.

A�vidades: Debate sobre texto de
leitura dirigida, realizada em aulas
assíncronas. Orientações para a
realização de a�vidades em aulas
assíncronas e de TC.

2,4



5 19/08/2021 13:50h 15:50h TU – Conteúdo: O campesinato e a
questão agrária II.

A�vidades: Debate sobre vídeo
assis�do em aulas assíncronas.
Orientações para a realização de
a�vidades em aulas assíncronas.

2,4

6 26/08/2021 13:50h 15:50h

TU – Conteúdo: Os movimentos
Sociais, a identidade de classe e o
surgimento das diversas entidades de luta
I.

A�vidades: Debate sobre texto de
leitura dirigida, realizada em aulas
assíncronas. Orientações para a
realização de a�vidades em aulas
assíncronas e de TC.

2,4

7 09/09/2021 13:50h 15:50h

TU – Conteúdo: Os movimentos
Sociais, a identidade de classe e o
surgimento das diversas entidades de luta
II.

A�vidades: Debate sobre vídeo
assis�do em aulas assíncronas.
Orientações para a realização de
a�vidades em aulas assíncronas.

2,4

8 16/09/2021 13:50h 15:50h

TU – Conteúdo: Reforma social e
reforma agrária.

A�vidades: Debate sobre texto de
leitura dirigida, realizada em aulas
assíncronas. Orientações para a
realização de a�vidades em aulas
assíncronas e de TC.

2,4

9 30/09/2021 13:50h 15:50h

TU – Conteúdo: As condições
essenciais para a preservação da vida na
terra e para resolver a questão agrária.
Modelos alternativos de uso dos bens
naturais.

A�vidades: Debate sobre vídeo
assis�do em aulas assíncronas.
Orientações para a realização de
a�vidades em aulas assíncronas.

2,4

10
14/10/2021

13:50h 15:50h
TU – Conteúdo: As condições
essenciais para a preservação da vida na
terra e para resolver a questão agrária.

A�vidades: Avaliação final da
disciplina. Seminário de socialização

2,4



das a�vidades de TC.

Reposi�va 21/10/2021 13:50h 15:50h Realização de avaliação reposi�va. ---

 CH de a�vidade síncrona:     20   horas 24
* Inserir o número de linhas necessárias para evidenciar as aulas/a�vidades, explicitando na descrição  o conteúdo a
abordar. Inserir as aulas ministradas até 18/10/2021, discriminando aulas de Tempo Universidade (TU) de Tempo
Comunidade (TC).
**Observação: os horários das aulas poderão sofrer eventuais alterações a depender de acordos previamente firmados
entre a docente e a turma, caso haja necessidade; e algumas a�vidades propostas também poderão vir a sofrer
eventuais alterações a depender dos acordos que serão firmados entre a docente e a turma no decorrer da disciplina.
 

CRONOGRAMA  

Encontro Data
Horário

Descrição de A�vidades Assíncronas Número
de aulasInício Final

1 08/07/2021 15:50h 18:10h

TU - Conteúdo: Introdução.

A�vidade: Organização de Grupos de
Trabalho para a realização de a�vidades de
TC.

2,8

2 15/07/2021 15:50h 18:10h

TU - Conteúdo: O homem como o ser que
cuida de si e da terra.

A�vidade: Vídeo a ser assis�do relacionado
ao tema da aula.

2,8

3 22/07/2021 13:50h 18:10h

TC - Conteúdo: O homem como o ser que
cuida de si e da terra.

A�vidade: Início da elaboração do inventário
da realidade, em ar�culação com a disciplina
Educação do Campo, a par�r de questões
específicas colocadas pela disciplina, em
Grupos de Trabalho (A�vidade avalia�va de
TC parte I).

5,2

4 29/07/2021 15:50h 18:10h

TU - Conteúdo: O trabalho e as diversas formas
de organização do homem em sociedade nas
diferentes partes do planeta. Modelos
dominantes de uso dos recursos naturais.

A�vidade: Leitura de texto sobre o tema
indicado pela docente e elaboração de texto
relacionando o vídeo assis�do em aula
anterior e o texto presente, a par�r de
questões colocadas previamente pela
docente. (A�vidade avalia�va de aulas
assíncronas de TU – Síntese I).

2,8

5
31/07/2021

15:50h 18:10h
TU - Conteúdo: O campesinato e a questão
agrária I.

2,8



A�vidade: Vídeo a ser assis�do relacionado
ao tema da aula indicado pela docente

6 12/08/2021 13:50h 18:10h

TC - Conteúdo: O campesinato e a questão
agrária I.

A�vidade: Elaboração do inventário da
realidade, em ar�culação com a disciplina
Educação do Campo, a par�r de questões
específicas colocadas pela disciplina, em
Grupos de Trabalho (A�vidade avalia�va de
TC parte II).

5,2

7 14/08/2021 13:50h 18:10h

TC - Conteúdo: O campesinato e a questão
agrária I.

A�vidade: Elaboração do inventário da
realidade, em ar�culação com a disciplina
Educação do Campo, a par�r de questões
específicas colocadas pela disciplina, em
Grupos de Trabalho.

5,2

8 19/08/2021 15:50h 18:10h

TU - Conteúdo: O campesinato e a questão
agrária II.

A�vidade: Leitura de texto sobre o tema
indicado pela docente e elaboração de texto
relacionando o vídeo assis�do em aula
anterior e o texto presente, a par�r de
questões colocadas previamente pela
docente. (A�vidade avalia�va de aulas
assíncronas de TU – Síntese II).

2,8

9 26/08/2021 15:50h 18:10h

TU - Conteúdo: Os movimentos Sociais, a
identidade de classe e o surgimento das diversas
entidades de luta I.

A�vidade: Vídeo a ser assis�do relacionado
ao tema da aula indicado pela docente.

2,8

10 28/08/2021 13:50h 18:10h

TU - Conteúdo: Os movimentos Sociais, a
identidade de classe e o surgimento das diversas
entidades de luta I.

A�vidade: Finalização e entrega das
a�vidades avalia�vas de aulas assíncronas –
Sínteses I e II.

5,2

11
02/09/2021

13:50h 18:10h
TC - Conteúdo: Os movimentos Sociais, a
identidade de classe e o surgimento das diversas
entidades de luta I.

A�vidade: Elaboração do inventário da
realidade, em ar�culação com a disciplina

5,2



Educação do Campo, a par�r de questões
específicas colocadas pela disciplina, em
Grupos de Trabalho (A�vidade avalia�va de
TC parte III).

12 09/09/2021 15:50h 18:10h

TU - Conteúdo: Os movimentos Sociais, a
identidade de classe e o surgimento das diversas
entidades de luta II.

A�vidade: Leitura de texto sobre o tema
indicado pela docente e elaboração de texto
relacionando o vídeo assis�do em aula
anterior e o texto presente, a par�r de
questões colocadas previamente pela
docente. (A�vidade avalia�va de aulas
assíncronas de TU – Síntese III).

2,8

13 16/09/2021 15:50h 18:10h

TU - Conteúdo: Reforma social e reforma
agrária.

A�vidade: Vídeo a ser assis�do relacionado
ao tema da aula indicado pela docente.

2,8

14 23/09/2021 13:50h 18:10h

TC - Conteúdo: Reforma social e reforma
agrária.

Atividade: Elaboração do inventário da
realidade, em articulação com a disciplina
Educação do Campo, a partir de questões
específicas colocadas pela disciplina, em Grupos
de Trabalho (Atividade avaliativa de TC parte
IV).

5,2

15 30/09/2021 15:50h 18:10h

TU - Conteúdo: As condições essenciais para a
preservação da vida na terra e para resolver a
questão agrária. Modelos alternativos de uso dos
bens naturais.

A�vidade: Leitura de texto sobre o tema
indicado pela docente e elaboração de texto
relacionando o vídeo assis�do em aula
anterior e o texto presente, a par�r de
questões colocadas previamente pela
docente. (A�vidade avalia�va de aulas
assíncronas de TU – Síntese IV).

2,8

16 02/10/2021 13:50h 18:10h

TU - Conteúdo: As condições essenciais para a
preservação da vida na terra e para resolver a
questão agrária. Modelos alternativos de uso dos
bens naturais.

A�vidade: Finalização e entrega das
a�vidades avalia�vas de aulas assíncronas de
TU – Sínteses III e IV).

5,2



17 07/10/2021 13:50h 18:10h TC – Conteúdo: As condições essenciais para a
preservação da vida na terra e para resolver a
questão agrária. Modelos alternativos de uso dos
bens naturais.

A�vidade: Finalização do inventário da
realidade, em ar�culação com a disciplina
Educação do Campo, a par�r de questões
específicas colocadas pela disciplina, em
Grupos de Trabalho (A�vidade avalia�va de
TC – finalização).

5,2

18 09/10/2021 13:50h 18:10h

TC – Conteúdo: As condições essenciais para a
preservação da vida na terra e para resolver a
questão agrária. Modelos alternativos de uso dos
bens naturais.

A�vidade: Finalização do inventário da
realidade, em ar�culação com a disciplina
Educação do Campo, a par�r de questões
específicas colocadas pela disciplina, em
Grupos de Trabalho (A�vidade avalia�va de
TC – entrega).

5,2

Reposi�va 21/10/2021 15:50h 18:10h  Realização de avaliação reposi�va. ---

 CH de a�vidade assíncrona: 60 horas 72
* Inserir o número de linhas necessárias para evidenciar as aulas/a�vidades, explicitando na descrição  o conteúdo a
abordar. Inserir as aulas ministradas até 18/10/2021, discriminando aulas de Tempo Universidade (TU) de Tempo
Comunidade (TC).
*** As datas e horários das aulas poderão sofrer eventuais alterações a depender de acordos previamente firmados
entre a docente e a turma caso haja necessidade; e algumas a�vidades propostas também poderão vir a sofrer
eventuais alterações a depender dos acordos que serão firmados entre a docente e a turma.
 

REFERÊNCIAS BÁSICAS

Descrição das referências basilares do componente curricular, dentre aquelas que constam em
sua  bibliografia disposta na estrutura curricular do curso.

ALMEIDA, A. W. B. de. Conflitos sociais no “complexo madeira”. Manaus: Projeto Nova
Cartografia na Amazônia/UEA Edições, 2009.

CASTRO, P. R. Barões & bóias frias: repensando a questão agrária no Brasil. Rio de Janeiro:
APECSão Paulo: Câmara de estudos e debates Econômicos e Sociais, 1982.

CHIAVENATO, J. J. Violência no campo: o latifúndio e a reforma agrária. São Paulo: Moderna.
2002.

MENDES, J. C. Paleontologia básica. São Paulo: Editora: EDUSP, 1988.

MORAIS, C. S. de. Dicionário de reforma agrária: América Latina, Porto Velho: Edufro, 2003.

MCALLESTER, A. L. A história geológica da vida. São Paulo: Editora Edgar Blucher, 1971.

SALGADO & LABOURIAU, M. L.: História ecológica da Terra. 2 ed. São Paulo: Edgard
Blucher: 1996.



OLIVEIRA, A. de. A geografia das lutas no campo: conflitos e violência, movimentos sociais e
resistência os “sem terra e o neoliberalismo. 8 ed. São Paulo: Contexto, 1997.

 
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES

Descrição das referências do componente curricular �das complementares dentre as que
constam em sua bibliografia listada na estrutura curricular do curso, bem como de outras
referências não listadas.

ALMEIDA, A. W. B. de. Conflitos sociais no “complexo madeira”. Manaus: Projeto Nova
Cartografia na Amazônia/UEA Edições, 2009.

BIGARELLA, J. J.; BECKER, M. D. & PASSOS, E. Estrutura e origem das paisagens tropicais
e subtropicais - Vol. II, 1º ed. Florianópolis: Editora da Universidade Federal de Santa Catarina,
1996.

FÁVERO, Osmar (Org.) Cultura popular e educação popular: memória dos anos 60. Rio de
Janeiro: Graal, 1983.

FREIRE, P. Pedagogia do oprimido. 50ª ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2011.

GOHN, Maria da Glória. Movimentos sociais e educação. 2 ed. São Paulo: Cortez, 1994.

FREIRE, Paulo. Ação cultural para a liberdade e outros escritos. Rio de Janeiro: Paz e Terra,
1976.

WEINER, J. O planeta Terra. 2 ed. São Paulo: Martins Fontes, 1988.

WHYLLIE, P. P. J. A Terra nova geologia global. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian: 1979.

 
Ciência dos Discentes quanto ao Plano de A�vidades Remotas

A ciência dos estudantes em relação à sua concordância com relação a este Plano
de Ensino de A�vidades Remotas, com manifestação de adesão ou não ao mesmo, será
solicitada por meio de formulário específico, enviado aos estudantes no primeiro dia de aula
síncrona, por meio da plataforma digital Google Forms, em  respeito ao determinando
pela Resolução 301/2021/CONSEA.

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por ROSILENE KOMARCHESKI, Docente, em 30/05/2021, às
19:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 0665594 e o código CRC 53B71958.

Referência: Processo nº 23118.004329/2021-61 SEI nº 0665594
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