
 

 
 
 
 

PLANO DE ENSINO 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR  

Nome do COMPONENTE CURRICULAR: Sociologia Geral  

Curso: TECNOLOGIA EM AGROECOLOGIA 

Série/Período: 2 

Carga Horária: 40h Carga Horária:  Carga Teórica: 40h  

Docente Responsável:  

 

EMENTA 

  
 Introdução ao pensamento sociológicos; O conceito de cultura nas Ciências Sociais; 
Etnocentrismo, relativismo e diversidade cultural; A contribuição dos autores clássicos; Modos 
de produção, sociedade e natureza; Movimentos sociais no campo; O agronegócio e os 
impactos para o modo de vida no campo; Transição agroecológica. 

 
 

OBJETIVOS 

 
Geral 
 

 Proporcionar aos alunos o conhecimento sobre as abordagens teórico-metodológicas da 
Sociologia pertinentes para uma interlocução com sua área de conhecimento 
específico; 

 
 
Específicos 
 

 Introduzir as perspectivas de desenvolvimento do pensamento sociológico; 

 Apresentar aos alunos a contribuição dos autores clássicos para a estruturação da 
Sociologia como disciplina científica específica; 

 Contextualizar o debate sobre as transformações históricas nas dinâmicas produtivas 
no campo; 

 Debater a emergência da matriz científica agroecológica e suas implicações para 
novos arranjos produtivos no campo. 

 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO (O que se pretende ensinar?) 

 
UNIDADE I 
 
1. Introdução ao pensamento sociológico. 
 
- O exercício da Imaginação Sociológica; 
- O conceito de cultura nas Ciências Sociais; 
- Etnocentrismo, relativismo e diversidade cultural; 
- Relações étnico-raciais; 
- Cultura brasileira e as contribuições histórica das matrizes africanas e indígenas; 
 
UNIDADE II 



 
2. A Contribuição dos estudos Clássicos da Sociologia. 
 
-A construção do objeto de investigação sociológico; 
Os modos de produção (Marx); os fatos sociais (Durkheim); as ações sociais (Weber). 
 
-Aspectos teórico-metodológicos da Sociologia para os clássicos; 
As regras do método sociológico (Dukheim); os tipos ideais (Weber); o método do materialismo 
histórico dialético (Marx). 
 
-Estratificação e divisão social; 
 
-O mundo do trabalho e o desenvolvimento do capitalismo; 
 
UNIDADE III 
 
3. Modos de produção, sociedade e natureza 
 
4. O mundo rural e os movimentos sociais no campo 
- Breve histórico 
- Movimentos do campo no mundo 
- Movimentos do campo no Brasil 
 
5. O agronegócio e os impactos para o modo de vida no campo 
 
6. Transição agroecológica  
- Perspectiva sociológica da agroecologia 
- Crítica ao agronegócio e a dinâmica de produção agrícola capitalista 

METODOLOGIA DE ENSINO (Como se pretende ensinar?) 

 
Aulas expositivas e dialógicas propiciando o debate dos temas propostos entre os alunos a 
partir de contextualizações práticas; Atividades de equipe e estudos dirigidos em classe com o 
intuito de estimular os alunos na apropriação e exposição argumentativa dos conteúdos; 
Articulação dos temas propostos com exibição de vídeos e utilização de materiais de apoio 
complementares como artigos de jornais e revistas (científicos e não-científicos). 
 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 
 UNIDADE I 
 
- Estudo dirigido em equipe realizado em sala com posterior apresentação sobre os temas 
trabalhados na unidade 
 
UNIDADE II 
 
-Estudo dirigido em equipe em sala apresentando os conceitos principais de cada um dos três 
autores clássicos (Durkheim, Weber, Marx). Cada autor vale 1 ponto de participação (somando 
um total de 3 pontos).  
 
-Relatório individual sobre cada autor ( 0 a 7 pontos) 
 
- A nota será composta pela média dos 3 relatórios + os pontos de participação obtidos durante 
a apresentação. 
 
UNIDADE II 
 
Artigo científico com tema relacionado a unidade específica 
 

NOTA FINAL - Média das notas das unidades I, II e III. 



 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

  

 Os recursos didáticos serão utilizados de forma adequada ao conteúdo e ao ambiente 

da aprendizagem, contribuindo para a estimulação e interesse dos educandos. Compreenderá 

de: 

 Quadro branco 

 Projetor multimídia (Data show)       

 Internet 

 Textos 

 Biblioteca do Campus 
 

PRÉ-REQUISITO 
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FILMOGRAFIA 

 
O DOCE VENENO NOS VERDES CAMPOS DO SENHOR 
O VENENO ESTÁ NA MESA 
ILHA DAS FLORES 
FLOR DO DESERTO 
MAN 

 



 


