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EMENTA: A história do campesinato brasileiro é marcada por uma série de transformações surgidas a 
partir do momento em que o modo de produção capitalista inseriu-se em ambiente rural. As próprias 
contradições do Capitalismo recriaram o campesinato, de forma a torná-lo plural e multifuncional - 

condição que permite ao homem do campo o envolvimento com atividades não-agrícolas, como fonte de 
diversificação econômica e social. Entre essas atividades encontram-se o turismo em espaço rural que 
engloba uma série de submodalidades reguladas e incentivadas por políticas específicas. Como um 
ambiente dinâmico e complexo, o campo pode ser visto como um mosaico sobre o qual repousam 
diferentes formas de reprodução econômica e social, o que faz com que, frequentemente, novas 
temáticas sejam a ele associadas, como: mobilidade social; lutas, conflitos, perdas e ganhos em nível 

político; agregação de valor ao patrimônio natural e cultural; e as respectivas interfaces com o turismo.  
 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:  
 

CARGA HORÁRIA TEÓRICA: Todo o conteúdo será trabalhado na modalidade ASSÍNCRONA, totalizando 45 horas, a 
exceção de 02 plantão tira dúvidas referentes às avaliações teóricas.  
CARGA HORÁRIA PRÁTICA: Parte do conteúdo será trabalhado na modalidade ASSÍNCRONA e outra parte na modalidade 
SÍNCRONA, totalizando 15 horas. 
 
 

CARGA HORÁRIA TEÓRICA: 45 horas 
1- A EVOLUÇÃO DO CAMPESINATO 

1.1. O campo e a agricultura sob o modo de produção capitalista 
1.2.  A criação e a recriação do campesinato, frutos da contradição do capitalismo 
1.3.  A redefinição da estrutura socioeconômica do campo: rural e urbano, uma dicotomia? 
1.4. Significados contemporâneos sobre o campo e o imaginário rural.  

 

2- DA AGRICULTURA TRADICIONAL À PLURIATIVIDADE E À MULTIFUNCIONALIDADE: UM NOVO 
RURAL 

2.1. A crise da agricultura tradicional e as novas dinâmicas rurais: agricultura em tempo parcial, 
pluriatividade  
2.2 Multifuncionalidade e pluriatividade como características da agricultura familiar 
    2.2.1 Atividades não-agrícolas como fonte de renda alternativa para famílias rurais 

       
3- O TURISMO E O LAZER VISTOS COMO ATIVIDADES PLURIATIVAS E NÃO-AGRÍCOLAS  

3.1. Turismo em espaço rural: modalidade e submodalidades 
3.2. Turismo rural e agroturismo 
3.3. Unidades familiares produtivas e a prática do turismo e do lazer  

 

  
CARGA HORÁRIA PRÁTICA: 15 horas 
4- TEMÁTICAS ASSOCIADAS AO CAMPO E AO TURISMO 

4.1 Reforma agrária, assentamentos rurais e o turismo 
4.2 Unidades de agricultura familiar e a prática do agroturismo 

4.3 A expressão da ruralidade por meio da gastronomia e eventos relacionados 
4.4 O uso de antigas fazendas escravocratas pelo turismo  
4.5 A representatividade feminina como agentes do turismo rural 

 

Descrição da oferta da carga horária prática em formato 100% remoto: 
- Após o período de ajuste de matrícula, a turma será dividida em 05 equipes com quantidade 
igual, ou o mais aproximado possível, de número de integrantes. Não será permitida a 

realização desta tarefa de forma individual. 



- Cada equipe irá responsabilizar-se por uma das temáticas apresentadas na Unidade 04, por 

meio de sorteio, ao vivo, realizado pela Plataforma, em dia e horário agendados.  
- Cada equipe terá um ambiente virtual de trabalho, do qual a professora também fará parte. 
- Ao longo das semanas, a equipe terá que fazer: 

a- texto descritivo no qual se estabeleça uma relação teórica entre a temática central que está 
sob sua responsabilidade e o conceito de ruralidade.  

b- investigação que responda como o turismo se apropria dessa temática em sua oferta. Os 
alunos deverão fazer seus registros por meio de fontes secundárias que resultarão na seleção 

de textos, vídeos, fotos, imagens, documentos, etc. 
c- busca de depoimentos falados ou escritos de ofertantes e/ou de consumidores de produtos 
associados diretamente a sua temática – fonte obrigatoriamente identificada. 

d- proposição escrita de um roteiro turístico que seja exequível, com sua respectiva descrição e 
ilustração, a partir das investigações feitas pela equipe que retratem a temática sob sua 

responsabilidade. 
- O resultado final deste trabalho deverá ser postado na plataforma Google Meet, na Semana 
09 do semestre letivo, ou seja, na penúltima semana de aula. Para isso, será elaborado um 

cronograma de aulas teóricas e de práticas que viabilize tal realização. 
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  AVALIAÇÃO:  
 

Considerando a Resolução 33.2020 que rege o Ensino Remoto Emergencial na Universidade 
Federal de Juiz de Fora, que prevê o mínimo de 03 atividades avaliativas, esta disciplina realizará 

uma avaliação ao final de cada unidade teórica, ou seja, 03 avaliações teóricas assíncronas no 
valor de 20 pontos cada uma, e 01 avaliação assíncrona referente ao conteúdo prático, no valor 
de 40 pontos. 
As avaliações ocorrerão de forma assíncrona e os alunos e as alunas poderão requerer Segunda 
Chamada de acordo com o artigo 35, da Resolução 23/2016, que trata do Regulamento Acadêmico 

da Graduação (RAG). A frequência do aluno será contabilizada de acordo com o previsto na 
Resolução 33.2020. 
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