UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS
Departamento de Sociologia
Disciplina: SOL 134856 - Sociologia do Desenvolvimento Rural – Turma A
Período Letivo: 2018.1
Segunda e quinta-feira, das 16h00 às 17h50
Docente: Luciana Santos
Ementa: a disciplina visa apresentar e discutir, a partir de uma perspectiva sociológica, as
principais questões que perpassam o meio rural, a agricultura e seus mercados na
atualidade; enfocar os aspectos mais relevantes da problemática do desenvolvimento,
abordando os fenômenos associados aos processos de diferenciação e mudanças sociais no
meio rural.
Objetivos:
1. Apresentar aos alunos o contexto sócio-histórico de constituição Sociologia, destacando
as características e especificidades da reflexão sociológica;
2) oferecer um panorama da Sociologia Rural, bem como explorar o debate sociológico
atual sobre o desenvolvimento rural, com foco para o contexto brasileiro;
3) contribuir para a formação profissional dos alunos, a partir dos aportes teóricos e
metodológicos que a Sociologia, enquanto forma particular de conhecimento científico,
pode oferecer para o enfrentamento de problemáticas do Brasil atual.
Métodos utilizados: aulas expositivas, atividades em grupo e discussão de textos em sala
de aula, sendo as leituras selecionadas para cada sessão obrigatórias.
Avaliação: a avaliação será realizada considerando-se: participação dos estudantes nas
atividades que serão propostas ao longo do semestre (20% da nota final) e duas provas
dissertativas, individuais e sem consulta (40% da nota final, cada uma).
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Conteúdo Programático:
I. Conceitos fundamentais da Sociologia e aspectos sócio-históricos da sua constituição.
II. O campo de estudos da Sociologia Rural.
III. A diversidade da realidade econômica e social do meio rural brasileiro: pluriatividade,
agricultura familiar e meio ambiente.

Cronograma das Aulas:
I. Conceitos fundamentais da Sociologia e aspectos sócio-históricos da sua constituição
[1ª semana] 05/03 e 08/03. Apresentação do programa da disciplina. Conceitos fundamentais da
Sociologia e aspectos sócio-históricos da sua constituição.
Bibliografia básica: GIDDENS, Anthony. “Introdução”. In: Sociologia: uma breve porém
crítica introdução. Rio de Janeiro: Zahar, 1994, pp. 23-36.
[2ª semana] 12/03 e 15/03. Conceitos fundamentais da Sociologia e aspectos sócio-históricos da sua
constituição (continuação).
Bibliografia básica: GIDDENS, Anthony. “Introdução”. In: Sociologia: uma breve porém
crítica introdução. Rio de Janeiro: Zahar, 1994, pp. 23-36.
II. O campo de estudos da Sociologia Rural
[3ª semana] 19/03 e 22/03. O fenômeno rural-urbano.
Bibliografia básica: CARNEIRO, Maria José. “‘Rural’ como categoria de pensamento”. In:
RURIS - Revista do Centro de Estudos Rurais/UNICAMP, v. 2, nº 1, 2008, pp. 9-38.
Filme: A marvada carne. KLOTZEL, André (Direção), 1985.
[4ª semana] 26/03 e 29/03. O fenômeno rural-urbano (continuação).
Bibliografia básica: CARNEIRO, Maria José. “‘Rural’ como categoria de pensamento”. In:
RURIS - Revista do Centro de Estudos Rurais/UNICAMP, v. 2, nº 1, 2008, pp. 9-38.
Atividade 1.
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[5ª semana] 02/04 e 05/04. O fenômeno rural-urbano (continuação).
Bibliografia básica: BUAINAIN, Antônio M. et. al. “Sete teses sobre o mundo rural
brasileiro”. In: Mundo rural no Brasil do século XXI: a formação de um novo padrão agrário e agrícola.
Brasília: Embrapa, 2014, pp. 1159-1182.
[6ª semana] 09/04 e 12/04. A questão agrária no Brasil: problemas históricos, políticos e sociais.
Bibliografia básica: MARTINS, José de Souza. Impasses sociais e políticos em relação à reforma
agrária e à agricultura familiar no Brasil. Documento apresentado no Seminário Interno sobre
"Dilemas e perspectivas para o Desenvolvimento Rural no Brasil, com ênfase no Agrícola e
Rural na Primeira década do Século XXI", FAO, Santiago do Chile, 11-13 de dezembro,
2001.
[7ª semana] 16/04 e 19/04. A questão agrária no Brasil: problemas históricos, políticos e sociais
(continuação).
Bibliografia básica: GRAZIANO NETO, Francisco. “A (difícil) interpretação da realidade
agrária”. In: Schmidt, Benício Viero, Marinho, Danilo Nolasco C. & Couto Rosa, Sueli L.
(orgs.). Os Assentamentos de Reforma Agrária no Brasil. Brasília: Editora da UnB, pp.153-169.
Atividade 2.
[8ª semana] 23/04. Revisão para a prova.
26/04. 1ª Avaliação: prova dissertativa, individual e sem consulta.
III. A diversidade da realidade econômica e social do meio rural brasileiro: pluriatividade,
agricultura familiar e meio ambiente
[9ª semana] 30/04 e 03/05. O novo rural brasileiro.
Bibliografia básica: GRAZIANO, José Silva & DEL GROSSI, Mauro. “O que há de realmente
novo no rural brasileiro?”. Cadernos de Ciência & Tecnologia, v.19, nº 1, jan./abr., 2002, pp.
37-67.
[10ª semana] 07/05 e 10/05. Plutiatividade.
Bibliografia básica: SCHNEIDER, Sergio. “A pluriatividade no meio rural brasileiro:
características e perspectivas para investigação”. In: GRAMMONT, Hubert Carton & VALLE,
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Luciano Martinez (org.). La pluriactividad en el campo latinoamericano. Quito/Equador: Ed.
Flacso-Serie FORO, v. 1, 2009, pp. 132–161.
[11ª semana] 14/05 e 17/05. Agricultura familiar.
Bibliografia básica: NAVARRO, Zander & PEDROSO, Maria Thereza. Agricultura familiar: é
preciso mudar para avançar. Texto para Discussão 42. Brasília: EMBRAPA, 2011, pp. 761-792.
[12ª semana] 21/05 e 24/05. Agricultura familiar (continuação).
Bibliografia básica: PEDROSO, Maria Thereza. “Experiências internacionais com a
agricultura familiar e o caso brasileiro: o desafio da nomeação e suas implicações práticas”.
In: BUAINAIN, Antônio Márcio. O mundo rural no Brasil do século XXI. A formação de um
novo padrão agrário e agrícola. Brasília: EMBRAPA, 2014, pp. 761-792
Atividade 3.
[13ª semana] 28/05. Agricultura e meio ambiente.
Bibliografia básica: ALMEIDA, Jalcione. “Da ideologia do progresso à ideia de
desenvolvimento (rural) sustentável”. In: ALMEIDA, Jalcione & NAVARRO, Zander.
Reconstruindo a agricultura: ideias e ideais na perspectiva de um desenvolvimento rural sustentável. Porto
Alegre: Editora da UFRGS, 1997, pp. 33-55.
[14ª semana] 04/06 e 07/06. Políticas públicas e novos arranjos econômicos e sociais no meio rural
brasileiro.
Bibliografia básica: “Políticas públicas e comunidade tradicional: reconhecimento e
conquista de direitos?” In: GRISA, Catia & SCHNEIDER, Sergio. Políticas públicas de
desenvolvimento rural no Brasil. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2015, pp. 53-81.
Atividade 4.
[15ª semana] 11/06 e 14/06. Políticas públicas e novos arranjos econômicos e sociais no meio rural
brasileiro (continuação).
Bibliografia básica: SCHNEIDER, Sergio & AQUINO, Joacir Rufino. “O Pronaf e o
desenvolvimento rural brasileiro: avanços, contradições e desafios para o futuro”. In:
GRISA, Catia & SCHNEIDER, Sergio. Políticas públicas de desenvolvimento rural no Brasil. Porto
Alegre: Editora da UFRGS, 2015, pp. 53-81.
Atividade 5.
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[16ª semana] 18/06 Revisão para prova.
21/06. 2ª Avaliação: prova dissertativa, individual e sem consulta.
[17ª semana] 25/06 e 28/06. Comentários sobre as notas das provas e atividades.
[18ª semana] 02/07 e 05/07. Encerramento do semestre.

Bibliografia complementar:
FERNANDES, Florestan. “O que é a sociologia?”. In: Elementos de sociologia teórica. São
Paulo/Rio de Janeiro: Edusp/Companhia Editora Nacional, 1970, pp. 19-32.
FURTADO, Celso. Dialética do Desenvolvimento. Rio de Janeiro: Fundo de Cultura, 1964.
FURTADO, Celso. “O mito do desenvolvimento econômico”. In: Essencial Celso Furtado. São
Paulo: Cia. das Letras/Penguin Classics, 2013, pp. 167-175.
IANNI, Octávio. A luta pela terra. Petrópolis: Editora Vozes, 1979.
MARTINS, José de Souza (org.). Introdução crítica à sociologia rural. São Paulo: Hucitec, 1981.
MILLS, C. Wright. A imaginação sociológica. 3ª ed. Rio de Janeiro: Zahar, 1975, pp. 9-32.
PRADO JR., Caio. A revolução brasileira. A questão agrária no Brasil. São Paulo: Cia. das Letras,
2014.
SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Cia. das Letras, 2000.
SORJ, Bernardo. Estado e classes sociais na agricultura brasileira. Rio de Janeiro: Editora
Guanabara, 1986.
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