DISCIPLINA: TEGH II – METODOLOGIA DOS ESTUDOS SOBRE ESPAÇO
AGRÁRIO E CAMPESINATO
Código: GE984. Tipo: ELETIVA CH: 45h Créditos: 03
Professor: Dr. Claudio Ubiratan Gonçalves

Período: 1º Semestre de 2018

Pré-requisitos: 1) Pesquisa na pós-graduação relacionada com a temática da Geografia Agrária;
2) Carta com exposição de motivos por parte do estudante da importância e interesse de cursar a
disciplina.

EMENTA: Os conhecimentos científicos envolvidos no curso de Pós-graduação em
Geografia. Articulação entre teoria e prática. Interação entre pós-graduandos e
professores do curso e pesquisadores convidados. Apresentação e discussão de áreas de
pesquisa dos professores do curso e de outros Programas.
PERIODO: Inicio: 27/03/2018 Final : 12/06/2018.
Horário: 13 as 18 horas (Terças-feira)
Agenda: Março 27; Abril 03, 10, 17, 24; Maio 08, 15, 22, 29; Junho 12
OBJETIVOS: Neste curso se pretende criar um espaço de diálogo sobre as questões
que emergem em torno dos conceitos de campesinato, questão indígena, Estado e as
temáticas principais que envolvem o espaço agrário latinoamericano. Neste sentido as
análises se centrarão na problematização da relevância do uso da teoria e do método nos
estudos agrários; nos processos mais evidentes do desenvolvimento territorial que, em
linhas gerais são resultado de políticas públicas contraditórias; Analisar a relação entre
a produção familiar camponesa, sua organização sociopolítica e seus saberes ancestrais
de cuidado com a natureza;
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