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Utilize o texto abaixo para responder as questões 1 e 2 

Multinacionais de alimentos agravam pobreza 

Documento da ActionAid, apresentado no Fórum Social Mundial de 2011, revela que um pequeno grupo de 
empresas domina a maior parte do comércio mundial de itens como trigo, café, chá e bananas. Um terço de todo o 
alimento processado do planeta está nas mãos de apenas 30 empresas. Outras 5 controlam 75% do comércio 
internacional de grãos. Do total da produção e da venda de agrotóxicos, também 75% são dominados por 6 
companhias, e uma única multinacional, a Monsanto, detém 91% do setor de produção e venda de sementes. 

O texto faz referência ao processo de modernização da agropecuária mundial, com a formação e a expansão de 
complexos agroindustriais. 

1) Defina o que são complexos agroindustriais. 

2) Com base na reportagem, aponte duas consequências socioeconômicas negativas resultantes da situação de 
reduzida concorrência no setor agrícola. 

 

Utilize o texto abaixo para responder as questões 3 e 4 

O mundo chegou a sete bilhões de pessoas em 2011. Nossa espécie já ocupa tanto espaço, com plantações, 
cidades, estradas, poluição e lixo que, para alguns cientistas, entramos em um novo período geológico, o 
Antropoceno. As atividades humanas já seriam a força mais relevante para moldar a superfície da Terra. Alimentar e 
dar conforto a toda essa gente pode exaurir os recursos naturais. 

(Adaptado “O planeta dos humanos”. Revista Época, Especial População, 06/jun/2011, p. 87.) 

3) Aponte duas explicações para a maior disponibilidade de alimentos nas décadas recentes, situação  nunca antes 
existente na história humana. 

4) Considerando a sustentabilidade ambiental, quais seriam os principais desafios para alimentar e dar conforto a 
todos os seres humanos? 

5)  

A nova fronteira dos investimentos internacionais 

Compra de terras agricultáveis no mundo (em milhões de hectares): 
  

 
  

“Sem limite para crescer” 



“Relatório recente do Banco Mundial calculou em 46,6 milhões de hectares as terras adquiridas por estrangeiros 

nos países em desenvolvimento entre outubro de 2008 e agosto de 2009 – área superior a toda a região agricultável 

do Reino Unido, França, Alemanha e Itália.” 

(Folha de São Paulo - 13/09/2010) 

  

Apresente dois motivos para o interesse de capitais chineses e árabes na compra de terras no Brasil e no mundo. 

  
  

 

Utilize o texto abaixo para responder as questões 6 e 7 

 “O campesinato neste continente [América Latina] sempre precisou se movimentar para procurar terras de 
trabalho. Locomove-se movido pelo interesse de trabalhar com terras e ao mesmo tempo à procura delas. Ora 
consegue-as por ocupações e as perde por despejo judicial ou por grilagem; ora perde-as economicamente em 
função da política de preços que leva à perda de prazos de vencimento da hipoteca consumada para obter crédito 
para a lavoura. Perde-as ainda em função de determinações mais estruturais do processo de acumulação capitalista 
no campo em cada conjuntura – proletarização, subordinação à agroindústria ou transformação do segmento de 
produtores familiares numa determinada área em bolsão de reserva para o capital enquanto mão-de-obra disponível 
para exploração eventual ou intermitente. Ou, como pequeno produtor, se proprietário permanentemente 
endividado, acaba amarrado a contratos draconianos de parceria com os ‘tubarões’ da agricultura de exportação.” 

  
(Ana Maria Motta Ribeiro, Sociologia do narcotráfico na América Latina e a questão camponesa, em Ana Maria 

Motta Ribeiro; Jorge Atílio S. Iulianelli (Orgs.), Narcotráfico e violência no campo. Rio de Janeiro: DP&A, 2000, p.24.) 
  
6) O que significa grilagem de terras? Como surge o termo “grilagem”? 
 
7) Como a estrutura agrária contribui para o processo migratório de camponeses, em vários sentidos e direções, pelo 
interior do Brasil? 

  

8) No final de 2007 e início de 2008, a provisão de alimentos estava apertada e os preços dos grãos subiram 
drasticamente. Alguns dos principais produtores reduziram as exportações para manter o custo nacional sob 
controle.[...] Foi então que, em 2008, Arábia Saudita, China e Coreia do Sul começaram a comprar ou arrendar terra 
em outros países, particularmente na África, mas também na América Latina e no Sudeste da Ásia, a fim de produzir 
alimentos para si. 

(www.ecodebate.com.br/2011/10/25/nos-limites-da-terra- -entrevista-com-lester-brown. Adaptado) 

Sobre o fato descrito no texto, pode-se afirmar que 

a) vários países da África, como a Etiópia e o Sudão, proibiram a ocupação de estrangeiros em suas terras, como 
medida de proteção às suas respectivas populações. 
b) essa é uma situação temporária, pois os países com agricultura avançada têm condições de aumentar a 
produtividade agrícola e suprir os mercados mundiais. 
c) o problema dos suprimentos alimentares para muitos países está a cargo da FAO, órgão da ONU voltado para as 
questões agrícolas. 
d) a busca de áreas agricultáveis, em nível internacional, representa o traçado de uma nova geopolítica relacionada à 
escassez de terras e alimentos.  

9) ”Necessitamos que o mundo conheça o verdadeiro custo que está por trás de uma uva, de um melão ou de um 
kiwi; não podemos permitir que chegue aos mercados do mundo o produto de nosso trabalho, 
tornando vulneráveis os direitos trabalhistas, os direitos das mulheres. Esse custo tem nome, de Olívia, Maria, Nelly, 
Rosa, Flor, Carmen, e muitas outras, que significam jornadas intermináveis, baixos salários, contratistas 
maltratadores, não pagamento de impostos, ausência de contrato de trabalho, exposição a praguicidas e 
enfermidades trabalhistas.” 

  



(Depoimento de mulheres chilenas em sua II Assembleia Nacional de Mulheres Assalariadas Temporárias da 
Agroexportação de Valparaíso. In: PORTO-GONÇALVES, Carlos W. A globalização da natureza e a natureza da 
globalização. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2006. p. 283-284.) 
  
Nesse contexto, é INCORRETO afirmar que 

  
a) a apropriação do trabalho pelo sistema capitalista sinaliza um processo de precarização das condições de vida. 
b) as promessas da Revolução Verde para a área social foram ineficazes, ampliando a desigualdade na Divisão 
Internacional do Trabalho. 
c) a pauta de exportação tem estado vinculada aos interesses industriais, alterando a lógica na prioridade alimentar 
entre humanos e animais. 
d) o uso de Organismos Geneticamente Modificados são alternativas para crescimento da produção, demandando o 
emprego generalizado de química mais intensa.  
 

10) Considerando-se o atual estágio da agricultura mundial, é INCORRETO afirmar que 

  
a) a agricultura voltada para o mercado interno, em países como o Brasil, ao incorporar insumos e tecnologias 
gerados pelo agronegócio, pode promover elevação dos preços dos alimentos para o consumidor. 
b) a maior disponibilidade de terras agrícolas, em escala planetária, é encontrada nas zonas temperadas, onde a 
fragilidade dos solos constitui obstáculo à expansão de sua exploração.  
c) a produção global de alimentos, na atualidade, é capaz de atender ao consumo em escala planetária, embora a 
ingestão de alimentos por parcela da população mundial ainda se dê de forma insuficiente em quantidade e 
diversidade. 
d) as restrições geográficas impostas, em decorrência de determinadas condições de clima, solo e relevo, a um 
numeroso grupo de cultivos são, em grande parte, satisfatoriamente contornadas por práticas de manejo modernas. 
 

11)  

 

VAI TER PARA TODO MUNDO? 

  

 
  
O preço dos alimentos disparou, e o aumento médio no mundo passa dos 80%. A crise atual, a pior dos últimos trinta 
anos, decorre de uma combinação de causas: colheitas ruins, especulação de preços, aumento excepcional do barril 
de petróleo e a explosão dos biocombustíveis. Mas, o que ajudará a perpetuar o problema é o aumento do consumo 
de alimentos, sobretudo na China e na Índia, as locomotivas asiáticas que, juntas, têm mais de um terço da 
população mundial. 
  
André Petry, Revista Veja – 28 de maio de 2008 

  
 Analisando este texto e os dados da ilustração, acima, só não é CORRETO afirmar que 

a) a atual trajetória econômica, demográfica e ambiental do mundo é insustentável. 



b) a previsão é que, em 2050, seremos 9,2 bilhões de pessoas, ou seja, 2,5 bilhões de habitantes a mais, em relação à 
população atual. 
c) o simples crescimento da população mundial traz grande impacto nos estoques de comida. 
d) a escassez de comida está sendo controlada pela distribuição eqüitativa dos alimentos entre as nações do mundo.  
 

12) A chamada Revolução Verde promoveu grande aumento da produtividade em diferentes regiões agrícolas do 
planeta, por meio do uso de fertilizantes químicos, agrotóxicos e sementes selecionadas. Apesar do 
desenvolvimento técnico e econômico, a Revolução Verde provocou conseqüências ecológicas e sociais. Assinale a 
alternativa incorreta. 

  
a) A utilização de fertilizantes e de agrotóxicos tem por objetivo aumentar a produtividade e evitar quebra na safra. 
b) Os fertilizantes e agrotóxicos são levados pela chuva para os córregos e rios, prejudicando o equilíbrio ecológico 
de seus ecossistemas. 
c) Houve um enriquecimento tanto da flora quanto da fauna silvestre, devido a grande utilização de fertilizantes e 
produtos químicos. 
d) Devido à utilização de fertilizantes e agrotóxicos, os produtos cultivados são mais vigorosos e abundantes. 
 

13) Um agrossistema é um tipo ou modelo de produção agrária em que se observa quais cultivos ou criações são 
praticados, quais são as técnicas utilizadas, como é a relação da agricultura ou da pecuária com o espaço – tanto em 
termos de densidade quanto da dimensão e propriedade da terra – e qual é o destino da produção. 
  
A partir desse conceito, qual seria a melhor forma de classificar os agrossistemas? 

  
a) Agricultura tradicional, moderna e alternativa.  
b) Agricultura mediterrânea, plantations, itinerante e de subsistência. 
c) Agricultura irrigada, minifúndios e latifúndios. 
d) Agricultura de jardinagem, itinerante e mediterrânea. 
 

 

14) A partir do final do século XIX, o consumo de alimentos pela população e de matérias primas agrícolas, pelo setor 
industrial, atingiu patamares sem precedentes na história das sociedades. Nesse contexto estabeleceu-se a 
chamada agropecuária comercial moderna. Em relação à agropecuária comercial moderna, todas as afirmações 
constantes das alternativas a seguir estão corretas, EXCETO: 
  
a) Nesse sistema agrícola, grande parte das propriedades rurais é administrada como uma empresa. 
b) O nível de tecnicismo aplicado na agropecuária comercial moderna dispensa a mão-de-obra especializada.  
c) Os altos custos dos equipamentos e dos insumos fazem com que a agropecuária moderna seja viável, 
especialmente em médias e grandes propriedades rurais. 
d) A agropecuária moderna é caracterizada pelo uso intensivo de recursos tecnológicos no campo. 
 
 
15) A pecuária em que o rebanho é criado obedecendo a métodos modernos que permitem uma seleção do gado 
para o corte, reprodução ou leite, utilizando pasto plantado e rações suplementares, é denominada: 
  
a) Pecuária Intensiva. 
b) Pecuária Extensiva. 
c) Pecuária Nômade. 
d) Pecuária Ultra-extensiva. 
 
 
16) A humanidade desenvolveu a agricultura em diferentes momentos e lugares. Considere as características do 
desenvolvimento agrícola em um determinado país: 
  
A partir da segunda metade do século XIX, a agricultura obteve um grande desenvolvimento que resultou do seu 
caráter competitivo no plano externo, combinado a diversos fatores internos como a presença de imigrantes, a 
expansão territorial, os solos férteis e a rápida modernização e mecanização da agricultura. O país é o principal 
representante da moderna agricultura de excedentes, especializada, 



especulativa e de mercados. 
  
O texto refere-se à agricultura 

  
a) dos Estados Unidos.  
b) da Argentina. 
c) da Rússia. 
d) da Austrália. 
 
17) No mês de maio deste ano, desabaram sobre a sociedade brasileira cenas de uma dupla violência: a violência 
contra a terra, com a aprovação do Código Florestal na Câmara dos Deputados, e a violência contra a pessoa 
humana, com os assassinatos dos líderes camponeses Maria do Espírito Santo da Silva e José Cláudio Ribeiro da Silva, 
que se opunham ao desmatamento na Amazônia. 
 
Artigo de Dom Tomás Balduíno publicado no portal Santa Catarina 24 horas, no dia 6/9/11, adaptado. 
http://www.jornaldaciencia.org.br 
 
O campo brasileiro está, historicamente, marcado por conflitos que envolvem interesses opostos dos diversos atores 
sociais. Os recentes fatos apresentados estão relacionados ao/à(s) 
a) oposição entre ambientalistas que aprovam o Código Florestal e ruralistas que exigem ampliação das áreas para 
produção. 
b) ações que resultam em desmatamento e concentração fundiária, de um lado, e à defesa da floresta e da posse da 
terra pelos trabalhadores rurais, de outro. 
c) ampliação da área de reserva legal defendida pelo agronegócio na Amazônia, em detrimento das áreas agrícolas 
destinadas ao pequeno agricultor. 
d) expansão das áreas de preservação permanente (APP) nas margens dos rios, que favorecerá as comunidades 
extrativistas. 
 

18) No mapa, estão assinaladas 

 

NIPE - Unicamp, IBGE e DTC 

a) áreas de maior produção de minério de Ferro, com exportações voltadas, principalmente, para o mercado chinês. 
b) regiões onde se concentra a pecuária melhorada ou semi-intensiva, com destacável participação nas exportações 
do país. 
c) áreas com maior produção de soja.  

d) áreas de maior produção de etanol.  

19) A produção de grãos no Brasil na safra 2009/2010 será recorde (147,10 milhões de toneladas), superando em 
8,8% o volume produzido na safra 2008/2009 (...). A área plantada na safra 2009/2010 é de 47,33 milhões de 
hectares, 0,7% menor que a cultivada na safra 2008/2009.” 



(Jornal Brasil Econômico, 06 ago. 2010, p. 17.) 

O aumento de produção de grãos em área menor indica um aumento da produtividade, em função dos seguintes 
fatores: 

a) uso de sementes geneticamente modificadas, baixa utilização de insumos agrícolas e de maquinário, mão de obra 
predominantemente assalariada e uso intensivo do solo. 
b) uso de sementes de melhor qualidade, maior utilização de insumos agrícolas e de maquinário, mão de obra 
predominantemente assalariada e uso intensivo do solo. 
c) uso de sementes de melhor qualidade, maior utilização de insumos agrícolas e de maquinário, mão de obra 
predominantemente familiar e uso extensivo do solo. 
d) uso de sementes geneticamente modificadas, maior utilização de insumos agrícolas e de maquinário, mão de obra 
predominantemente familiar e uso intensivo do solo 

 

20) O homem do campo brasileiro, em sua grande maioria, está desarmado diante de uma economia cada vez mais 
modernizada, concentrada e desalmada, incapaz de se premunir contra as vacilações da natureza, de se armar para 
acompanhar os progressos técnicos e de se defender contra as oscilações dos preços externos e internos, e a 
ganância dos intermediadores. Esse homem do campo é menos titular de direitos que a maioria dos homens da 
cidade, já que os serviços públicos essenciais lhe são negados, sob a desculpa da carência de recursos para lhe fazer 
chegar saúde e educação, água e eletricidade, para não falar de tantos outros serviços essenciais. 

SANTOS, Milton. O Espaço do Cidadão. 7a edição. São Paulo: EDUSP, 2007, p. 41-42 

Analisar o direito ao campo brasileiro na perspectiva democrática torna-se uma questão de grande complexidade 
para os cientistas sociais. Nesse sentido, é correto afirmar que: 

a) O processo de redemocratização possibilitou a conquista dos direitos sociais do homem do campo, com a extinção 
das condições de trabalho escravo. 
b) Os movimentos sociais de luta pela e na terra reivindicam a conquista dos direitos sociais da democracia na sua 
prática cotidiana.  
c) A implantação da política agrária pelo Estado Democrático de Direito socializou a estrutura da propriedade da 
terra no campo brasileiro. 
d) O aumento substancial da produtividade, do trabalho e emprego pelo agronegócio vem garantindo a cidadania ao 
homem do campo. 

21) Analise o mapa. 

 



(http://n.i.uol.com.br/ultnot/Mapa_Brasil2006.gif) 

O produto destacado no mapa é 

a) a cana-de-açúcar.  
b) o algodão.  
c) o café.  
d) a soja.  

22) No Brasil, parte da produção de alimentos é feita por trabalhadores agrícolas que se deslocam diariamente para 
a propriedade rural, executando tarefas sob empreitada, em condições indignas e perigosas, trabalhando nas terras 
de outros por salários que não são suficientes nem para uma pessoa, que dirá para uma família. 

É correto afirmar que os trabalhadores rurais mencionados no texto são os 

a) meeiros, pois repartem com o dono da terra a metade da produção.  
b) arrendatários, pois pagam pelo uso de terras durante um tempo determinado.  
c) parceiros, pois pagam pelo uso da terra oferecendo parte do lucro da produção.  
d) boias-frias, pois trabalham em diversas lavouras mas não possuem suas próprias terras.   

23) Nos últimos anos, no Brasil, tem chamado a atenção à expansão do plantio de cana-de-açúcar para produção do 
etanol, utilizado como combustível. No dia 17/09/2009, o governo lançou um programa denominado Zoneamento 
Agroecológico da Cana-de-açúcar, que visa ordenar o avanço dessa cultura sobre o território, proibindo sua 
expansão sobre alguns biomas, haja vista que isso poderá trazer impactos negativos no meio ambiente. 
  
Sobre esse assunto, assinale a alternativa correta. 
a) O bioma Amazônia, por sua grande extensão geográfica e vastas áreas ainda não usadas para agricultura, é 
considerado um espaço adequado para a expansão da cana-de-açúcar.  
b) O bioma Pantanal, devido à abundância de recursos hídricos necessários ao desenvolvimento da cana-de-açúcar, 
é tido como área ideal para seu plantio.  
c) Existem, em território brasileiro, milhões de hectares de terra subutilizados que podem ser revertidos ao plantio 
de cana-de-açúcar, sendo desnecessário o avanço sobre biomas ainda conservados.  
d) Remanescentes florestais não utilizados na região Sudeste podem ser incorporados como áreas de plantio, 
evitando assim sua expansão sobre biomas ambientalmente mais suscetíveis.  
 
24) A luta pela terra no Brasil reflete o processo histórico de sua apropriação, ocupação e uso, desde a colonização 
até os dias atuais. Ao longo do tempo, verificaram-se vários conflitos pela posse da terra. Na segunda metade da 
década de 1980, houve aumento da violência no campo nas regiões brasileiras, decorrente 

  
a) da organização dos movimentos sociais em defesa da pequena propriedade e dos interesses dos migrantes. 
b) da expansão dos latifúndios e do aumento da luta pela posse da terra por parte dos camponeses.  
c) do apoio da Comissão Pastoral da Terra (CPT) aos movimentos sociais de luta pela posse da terra. 
d) da modernização da agricultura nas regiões Norte e Nordeste, o que provocou o aumento da luta pela posse da 
terra. 
 
25)  

 



  
Os gráficos revelam 

  
a) pequena quantidade de propriedades, com até 100 ha, ocupando a maior parcela da área, o que significa uma  
distribuição desigual da terra. 
b) grande quantidade de propriedades, com mais de 1000 ha, correspondendo à maior parcela da área ocupada, o 
que significa uma distribuição equitativa da terra. 
c) grande quantidade de propriedades, com até 100 ha, correspondendo às menores parcelas da área ocupada, o 
que significa uma distribuição desigual da terra.  
d) pequena quantidade de propriedades, de 100 a 1000 ha, ocupando a maior parcela da área, o que significa uma 
distribuição equitativa da terra. 
 
 
Utilize o texto  e o mapa abaixo para resolver as questões 28 e 29 

 
Assentamento precário é a denominação da ONU para as comunidades popularmente conhecidas no Brasil como 
favelas. São espaços simultaneamente marcados por carências urbanas e pelo vigor de sua vida social. 
26) A partir da análise do mapa, identifique a região com maior população absoluta em assentamentos precários e a 
região com maior população relativa nesses assentamentos. 
 
27) Apresente também duas justificativas para a grande presença de espaços de urbanização deficiente em ambas as 
regiões. 

28) Vivemos numa era verdadeiramente global, em que o global se manifesta horizontalmente e não por meio de 
sistemas de integração verticais, como o Fundo Monetário Internacional e o sistema financeiro. Muito da literatura 
sobre a globalização foi incapaz de ver que o global se constitui nesses densos ambientes locais. 

Assinale a alternativa que contém uma proposição coerente com os argumentos apresentados no texto:  
a) As metrópoles não apenas sofrem os efeitos da globalização, mas são espaços que produzem a globalização.   
b) As forças globais, tais como o FMI e os sistemas financeiros, não afetam os ambientes locais, desde que eles sejam 
densos.     
c) Na escala global, os agentes operam horizontalmente, enquanto, na escala local, os agentes operam 
verticalmente.     
d) A noção de escala global deixou de ter importância em geografia, já que o global só se revela por meio do local.     

29)  “A globalização da produção transformou algumas metrópoles em centros da economia internacional. 



Esses centros urbanos formam uma rede urbana por onde transita a maior parte do capital que circula pelos 
mercados financeiros mundiais. São as empresas sediadas nestes centros que lançam inovações tecnológicas e 
comandam os serviços especializados para a indústria, como a publicidade e o marketing” 

  
(GUIMARÃES et al., 2007). 
  
Como esses centros urbanos são denominados? 
a) Megacidades. 
b) Centros Regionais. 
c) Cidades Globais.  
d) Conurbação Urbana. 
 
30)  Observe a charge a seguir e responda: 

 

"Água... e terra..." - explique por que, na problemática regional nordestina, estes dois elementos possuem grande 

importância. 

 

31) "Há pelo menos dez anos já se sabia que a pecuária na Amazônia não tinha sentido. A produtividade é 

ridiculamente, escandalosamente baixa. Não se produz 50 kg hectare/ano de carne nessas fazendas. A floresta intacta 

produz muito mais alimento. Cada castanheira que derrubam produziria centenas de kg de castanha, alimento com o 

qual se faz até leite para recém-nascido." 

 ("Folha de S. Paulo", 13/10/1988.) 

         

Explique por que, ainda hoje, apesar da baixíssima produtividade, a pecuária continua como forma de exploração e 

ocupação da Amazônia. 

 

32 - Quais as características da agroindústria enquanto forma de organização capitalista no campo? 

 

33 - "O posseiro operou como desbravador do território, como amansador da terra (...). É freqüentemente utilizado 

para deslocar os grupos indígenas, para avançar sobre a terra deles, desalojado pelo capital (...). O capital, amplamente 

estimulado pelo Estado, já avança sobre as terras dos posseiros e terras indígenas." 

 (José de Souza Martins, em: AMAZÔNIA: MONOPÓLIO, EXPROPRIAÇÃO E CONFLITO) 

 

O texto refere-se às relações entre posseiros, índios e empresas capitalistas, no processo de ocupação territorial que 

ocorre na Amazônia. Com base nesse texto, responda: 

a) O que é fronteira agrícola? 

b) Como ocorre a sua expansão? 

c) Quais são as conseqüências dessa expansão? 

 

34 - Examine o gráfico adiante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Comente o gráfico anterior, considerando a estrutura fundiária do Brasil. 

35- O sistema tradicional de cultivo nas regiões tropicais é a roça. Indique as características deste sistema e as 

conseqüências de sua utilização. 

 

36 - Quais as conseqüências da modernização da agricultura? 

 

37- A busca do aumento da produtividade agrícola vem incentivando no Brasil, um consumo crescente de máquinas, 

defensivos e fertilizantes. 



Quais os tipos de críticas que vêm sendo feitas à utilização desse tipo de tecnologia, do ponto de vista das 

conseqüências de seu uso na natureza? 

 

38 - "Plantation" é um sistema agrícola introduzido pelos europeus nas regiões tropicais. Os principais produtos 

cultivados são: café, cacau, cana-de-açúcar, seringas, algodão e sisal. 

Escreva sobre as principais características desse sistema agrícola comparando-o com o sistema de subsistência que 

havia nos países onde o "Plantation" foi introduzido. 

 

39 - "Executados, torturados e humilhados (...)" 

"(...) dez posseiros foram mortos, 125 feridos, nove estão desaparecidos, 355 foram presos, 120 foram interrogados, 74 

foram indiciados por desobediência e resistência."  

  ("Veja", 06/09/95). 

 

Esse e outros conflitos, em vários locais do país, entre posseiros "sem terra", policiais e fazendeiros têm sido notícia e 

representam a violência no campo. 

Aponte duas causas, ligadas à estrutura fundiária, para a violência no campo. 

 

40 - A reforma agrária no Brasil é um tema polêmico e tem estado na pauta de discussões entre o governo, 

trabalhadores sem terra e grandes proprietários fundiários. Segundo o Secretário da Justiça do Estado de São Paulo 

(FSP 06/11/95), parte das propriedades da região do Pontal do Paranapanema, no extremo oeste do estado, são 

devolutas, isto é, terras sem títulos de propriedade ou com títulos ilegítimos, e que, portanto, deveriam ser devolvidas 

ao poder público. 

 

a) Descreva a estrutura fundiária brasileira. 

 

b) Como o processo histórico da ocupação territorial brasileira pode explicar essa estrutura fundiária? 

 

41 – Estabeleça comparações entre a agricultura itinerante e a agricultura de jardinagem do ponto de vista das técnicas 

agrícolas e da mão-de-obra. 

 

 

42 - DOZE MILHÕES À ESPERA DA TERRA 

"Jornal do Brasil", 10/09/95 

 

No Brasil, um grande número de conflitos, muitos deles sangrentos, tem acontecido na área rural. Trabalhadores sem 

terra caminham pelas estradas, acampam e marcham até a cidade para lutar pela terra no campo. 

Adaptado de OLIVEIRA, Ariovaldo de. 

A agricultura camponesa no Brasil. Ed. Contexto, São Paulo, 

1991. 

 

O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra foi 

fundado em 1984, em Cascavel, Paraná. Embora seja hoje 

uma ação organizada de âmbito nacional, suas origens estão 

ligadas ao espaço agrário do sul do país. 

1 - até 250 famílias 

2 - de 250 a 500 famílias 

3 - de 500 a 100 famílias 

4 - mais de 1000 famílias 

 

Com relação à área destacada no mapa, cite e explique dois 

processos de transformação do espaço agrário que estão 

provocando a intensificação da luta pela terra. 

 

43 – Como se explica a baixa produção de alimentos da África, apesar de mais da metade da população africana estar 

localizada na zona rural? 

 

44- Três fatores de produção são fundamentais na atividade agrícola: terra, trabalho e capital. Até a Revolução 

Industrial, a expansão da área colhida era o principal meio utilizado para aumentar a produção de alimentos, fazendo 

assim com que o fator terra fosse predominante nos sistemas agrários. Com o avanço da industrialização e da 



urbanização, estabeleceu-se uma distinção entre a agricultura extensiva e a intensiva, e alterou-se a relação campo-

cidade. 

 

a) Explique as diferenças entre agricultura intensiva e extensiva. 

 

b) Explique a mudança ocorrida na relação campo-cidade com o avanço dos processos descritos. 

 

45 - Por que a mecanização da agricultura contribuiu para o inchaço e para os problemas urbanos das grandes cidades? 

 

46 - Explique por que o processo de substituição de lavouras produtoras de alimentos por monoculturas industriais 

prejudicou a qualidade de vida da população brasileira. 

 

47- Por que atualmente o campo produz mais utilizando menos mão-de-obra? 

 

48 - Segundo dados da Comissão Pastoral da Terra de 2005, os estados com mais mortes por conflitos no campo no 

Brasil foram Pará, Mato Grosso, Bahia e Pernambuco. 

a) Aponte fatores históricos que expliquem por que persistem conflitos pela terra no Brasil em pleno século 

XXI. 

b) Aponte e explique as razões das mortes na luta por terras no Pará e no Paraná. 

 

 

49 - Os fragmentos a seguir representam posições distintas no debate estabelecido no Brasil a respeito da reforma 

agrária. 

 

Posição A: [Existe] a necessidade de se repensar a questão agrária no Brasil, à luz dos novos tempos, o que exige, por 

conseguinte, formular-se uma nova teoria fundiária capaz de superar o modelo distributivista da terra. Defendi que 

havia absoluta necessidade de se romper com a idéia dominante na questão agrária, que enxerga na distribuição 

fundiária o único caminho para o combate à miséria. Precisamos inventar uma nova reforma agrária, porque a que 

temos não está funcionando. 

 (Adaptado de GRAZIANO, Xico. "O carma da terra no Brasil". São Paulo: A Girafa, 2004.) 

 

Posição B: Uma política consistente de soberania alimentar no Brasil passa, necessariamente, por uma Reforma 

Agrária ampla e massiva e por uma política agrícola de apoio às pequenas unidades de produção. Assim, enquanto a 

Reforma Agrária não for feita, a luta continua a marcar os campos no país. A Reforma Agrária é analisada como 

alternativa importante para o desenvolvimento econômico, social e político para os camponeses Sem Terra do Brasil. 

 (Adaptado de OLIVEIRA, Ariovaldo U. Barbárie e modernidade: as transformações no campo e o 

agronegócio no Brasil. "Terra Livre". São Paulo: AGB, 2003.) 

 

Apresente um argumento utilizado por quem defende: 

a) a posição A; 

 

b) a posição B. 

 

50 - "Evidentemente que hoje a reforma agrária que sonhamos não é mais a reforma agrária clássica 

capitalista (...). Hoje, o desenvolvimento das forças produtivas na agricultura e na sociedade e o modelo 

agrícola que foi adotado exigem o que chamamos de reforma agrária de novo tipo (...) em que não é mais 

suficiente apenas dividir a terra, lotear em parcelas e botar o pobre em cima e que se vire. Cinqüenta anos 

atrás, ele se viraria, mas hoje não consegue mais". 

 João Pedro Stedile, um dos coordenadores nacionais do MST. Entrevista à revista "Caros Amigos", 

n. 18, p. 05, Set 2003. 

 

Caracterize essa "reforma agrária de novo tipo" a que o texto se refere. 

 

 

 

Bom Estudo! 


