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Objetivo da disciplina: Conhecer e refletir sobre os principais processos sociais direta ou indiretamente 

associados ao meio rural e agrário; Possibilitar que os acadêmicos do curso de Agronomia tenham acesso 

ao conhecimento das principais abordagens técnico/científicas sobre o rural; Analisar criticamente a 

realidade rural brasileira. 

 

Conteúdos 

 

Primeira Prova Parcial: 04/05/2012, às 8:30 hs. [ SALA 213 ] 

- Nascimento da Sociologia como ciência; 

- A Formação e o Desenvolvimento da Sociedade Rural Brasileira: principais matrizes étnicas; as 

categorias sociais do meio rural. 

- A Formação e o Desenvolvimento da Sociedade Rural do RS: principais matrizes étnicas; ocupação do 

território. 

(OBS: recomenda-se a cópia e leitura de uma apostilha da disciplina disponível no Xerox do centro 

para os conteúdos descritos acima). 

 

Segunda Prova Parcial: 06/07/2012, às 8:30 hs.  [ SALA 213 ]  

- As transformações no sistema de produção agrícola, principalmente durante o século XX, o processo de 

modernização da agropecuária, os sistemas de produção e a transformação social; 

- A urbanização/industrialização e o êxodo rural, as migrações internas e a expansão das fronteiras 

agrícolas; 

- A questão do mercado como indutor de sociabilidade, sua organização e o mercado de consumo e a 

ruralidade; 

- A intervenção do Estado no espaço agrário, neste caso as políticas de infraestrutura, algumas políticas de 

produção e, enfaticamente, as políticas sociais para o meio rural; 

- A questão fundiária, seu passado e presente - implicâncias sociais e produtivas; 

- Transformações na organização do processo de trabalho na agricultura; 

- Transformações na estrutura de classes e nas formas de representação social na agricultura (sindicatos e 

movimentos sociais); 

- Raça/cor, discriminação e preconceitos. 

(OBS: haverá uma apostilha no Xerox do centro abrangendo os conteúdos descritos acima). 

 

Bibliografia: A mesma fornecida durante o semestre em que a disciplina foi ofertada de forma presencial. 
 

OBS: As datas e os horários estipulados, bem como o local de realização das provas, poderão ser 

alterados, mediante prévio aviso, conforme a necessidade do professor e/ou alunos. 

 

 

Frederico Westphalen 10 de abril 2012 
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