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Disciplina ERU 610 – SOCIOLOGIA RURAL – 4 Créditos 

Ementa e 
objetivos 

A sociologia rural em questão. O processo de urbanização do campo. O novo rural brasileiro. 
Características do desenvolvimento rural brasileiro: matrizes, sócio históricas da nossa 
sociabilidade. Compreendendo as hesitações do moderno e as contradições da modernidade no 
Brasil. Perspectivas para a sociologia rural no contexto pós-moderno 

O objetivo da disciplina é apresentar e debater a evolução do pensamento teórico e empírico à 
respeito dos processos relacionados ao mundo rural, com especial atenção à realidade brasileira. 
Para tanto, é de fundamental importância fomentar o pensamento crítico quanto às transformações 
vivenciadas na agricultura como também sobre as possibilidades e limites das discussões 
conceituais no âmbito da sociologia rural. A discussão a modernização do campo aparece aliada a 
um debate sobre as contradições da modernidade no Brasil, que por sua vez, dialoga com os 
processos de desenvolvimento, sua evolução conceitual, e a emergência do chamado 
desenvolvimento rural e das novas ruralidades. Busca-se promover um debate sobre a 
ressignificação da sociologia rural na pós-modernidade, de modo a considerar as 
interdependências e complexidade do processo de desenvolvimento atual e dos cenários futuros 

Conteúdo A sociologia rural em questão; compreendendo as hesitações do moderno e as contradições da 
modernidade no Brasil, Aprofundando a compreensão sobre as hesitações do moderno e as 
contradições da modernidade no Brasil; Características do desenvolvimento rural brasileiro; 
Desenvolvimento rural, O processo de urbanização do campo e o novo rural brasileiro, A pós 
modernidade e a sociedade de risco. Sobre a sociabilidade e outras formas de integração 
econômica para além do mercado; Ainda sobre a sociabilidade e outras formas de integração 
econômica para além do mercado e Novas lentes para a sociologia rural no contexto pós-moderno. 
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