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ProgramaPrograma
Colonização das AméricasColonização das Américas
Camponeses e o comércio regionalCamponeses e o comércio regional
Mercantilismo: peq. e grande lavouraMercantilismo: peq. e grande lavoura
Trabalho: escravos e migrantes Trabalho: escravos e migrantes 
“Livre comérico”: Inglaterra e os EUA“Livre comérico”: Inglaterra e os EUA
Aliança imperialistas dos EUAAliança imperialistas dos EUA
Resistências camponesas e nacionaisResistências camponesas e nacionais
A revolução verde e reforma agráriaA revolução verde e reforma agrária
A Alca, transgênicos, e camponesesA Alca, transgênicos, e camponeses



ColonizaçãoColonização



Bandeiras e EncomiendasBandeiras e Encomiendas



Agricultura camponesaAgricultura camponesa
Tem que comer!Tem que comer!



Comério das culturas de alimentosComério das culturas de alimentos

EncomiendaEncomienda
BandeirantesBandeirantes
Missões e aldeiasMissões e aldeias
Comércio interComércio inter--
colonial e costalcolonial e costal
Alimentos para Alimentos para 
europaeuropa
Trigo, milho, carne Trigo, milho, carne 
seca, couroseca, couro



Mercantilismo Mercantilismo 
Uma política agrária integradaUma política agrária integrada



A grande lavoura de exportaçãoA grande lavoura de exportação
Açucar, fumo, cacao, café, indigo, algodãoAçucar, fumo, cacao, café, indigo, algodão



Trabalho escravoTrabalho escravo



Trabalhadores i/migrantesTrabalhadores i/migrantes



Livre Comércio: Inglaterra aos EUALivre Comércio: Inglaterra aos EUA
“Abrindo as portas” / “Esferas de influência”“Abrindo as portas” / “Esferas de influência”



Considerações e atividades Considerações e atividades 
Trabalho em grupo e debate geralTrabalho em grupo e debate geral

Avaliar a ideia que a colonização era Avaliar a ideia que a colonização era 
uma política agrária.uma política agrária.
Avaliar a relação entre a agricultura Avaliar a relação entre a agricultura 
de exportação e camponesa.de exportação e camponesa.
Faz sentido de chamar escravidão e Faz sentido de chamar escravidão e 
imigração políticas agrárias?imigração políticas agrárias?
Como funcionaram as relações interComo funcionaram as relações inter--
”nacionais” na época?”nacionais” na época?



Expansão dos EUA e ResistênciaExpansão dos EUA e Resistência
Políticas agrárias alternativasPolíticas agrárias alternativas

Formação imperial dos EUA (1789, 1848, Formação imperial dos EUA (1789, 1848, 
1898, 1945, 1989)1898, 1945, 1989)
Industrialistas, Investidores, Empresas Industrialistas, Investidores, Empresas 
agrícolas, Ocupações, Recursos, Mercados agrícolas, Ocupações, Recursos, Mercados 
Indios, africanos e mestiços contra Indios, africanos e mestiços contra 
exploraçãoexploração
“Farmers” contra a classe financeira“Farmers” contra a classe financeira
Revolução verde como reforma agráriaRevolução verde como reforma agrária
Nova fase de livre comércio e resistência Nova fase de livre comércio e resistência 



Expansão dos EUAExpansão dos EUA
“Império de liberdade”“Império de liberdade”



Revolução de Haiti (1791/1994)Revolução de Haiti (1791/1994)
ToussaintToussaint//MoisesMoises à Aristideà Aristide



Revolução cubana (1895Revolução cubana (1895--1959)1959)



Revolução mexicano (1910Revolução mexicano (1910--20/1992)20/1992)
Indigenas, Zapata & Pancho Villa, Subcom MarcosIndigenas, Zapata & Pancho Villa, Subcom Marcos



Resistência populista (1886Resistência populista (1886--1994)1994)



Rebelião guatemalteco (1944Rebelião guatemalteco (1944--54/1980s)54/1980s)
Ubico, Eisenhower & Dulles, RigobertaUbico, Eisenhower & Dulles, Rigoberta



Mobilização brasileira (1945/2004)Mobilização brasileira (1945/2004)
PCB, Ligas, Jango & LBJ, CONTAG & MSTPCB, Ligas, Jango & LBJ, CONTAG & MST



Revolução verde e Reforma agráriaRevolução verde e Reforma agrária
Uma contraUma contra--revolução das alianças EUArevolução das alianças EUA



Alca: a revolução genéticaAlca: a revolução genética
Questões ecológicas e políticasQuestões ecológicas e políticas



Agronegocios e Via CampesinaAgronegocios e Via Campesina



Considerações e atividades Considerações e atividades 
Trabalho em grupo e debate geralTrabalho em grupo e debate geral

Ou a seguridade alimentar nacional ou Ou a seguridade alimentar nacional ou 
mundial?mundial?
A nacional: ou desenvolimento A nacional: ou desenvolimento 
econômico ou modelo atrasadoeconômico ou modelo atrasado??
A mundial: ou vantagem comparativa A mundial: ou vantagem comparativa 
ou dependência alimentar?ou dependência alimentar?
O caminho certo nos debates da Alca?O caminho certo nos debates da Alca?



Pontos finaisPontos finais
A colonização das Américas pelas A colonização das Américas pelas 
monarquias europeus 500 anos atrás era monarquias europeus 500 anos atrás era 
uma política agrária. uma política agrária. 
Desde cedo as políticas agrárias uniram, Desde cedo as políticas agrárias uniram, 
numa escala intercolonial, as agriculturas numa escala intercolonial, as agriculturas 
de exportação e de alimentação como se de exportação e de alimentação como se 
fosse um setor só.fosse um setor só.
Hoje, nas relações internacionais da Alca, Hoje, nas relações internacionais da Alca, 
a cultura de exportação está hegemônica a cultura de exportação está hegemônica 
e a cultura camponesa luta para retomar e a cultura camponesa luta para retomar 
sua posição histórica. sua posição histórica. 
O que fazer vocês?O que fazer vocês?


