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Detalhes da Ação

Descrição da Ação

Resumo da Proposta
Entende-se rurbano como o processo de desenvolvimento socieconômico que combina valores e estilos de vida rurais

e urbanos. Tais características são comuns em cidades de pequeno ou médio porte, com forte relação agrícola, como

é o caso de Jaguarão, onde imbricam-se os hábitos da vida rural em ambiente urbano. Aliado a isso, o município

caracteriza-se pela questão do viver na fronteira, algo que pressupõe não só uma integração de direito, mas uma

integração de fato, com problemas sociais comuns, fatores linguisticos de aproximação, cordialidade sistêmica mas

também fortes conflitos. Desta forma, objetivo pesquisar estas duas características presentes na vida da comunidade

de Jaguarão: como se deu o processo de desenvolvimento socieconômico combinando valores e estilos de vida rurais

e urbanos e de que forma viver na fronteira entre dois países influencia o cotidiano de seus habitantes. Como

abordagem metodológica, utilizaremos histórias de vida de moradores da área urbana, levantaremos dados do Censo

que permitam entender a dinâmica populacional e as modificações demográficas da região, pesquisaremos a

legislação pertinente ao tema, verificando as formas de imposição de parâmetros ao comportamento social cotidiano,

e, por fim, levantamento de notícias de jornais de época, de forma a fornecer melhores parâmetros para o resgate da

história local.

Palavras-chave
rurbanização - fronteira - cotidiano

Gerado em 22/06/2011 12:41 Página 1/3



Sistema de Informação de Projetos
 de Pesquisa, Ensino e Extensão

Atividades do Bolsista
Pesquisa dos resultados das mudanças populacionais, territoriais e sócio-econômicas do município, das diferenças de

valores e estilos de vida rurais e urbanos, e do comportamento social cotidiano a partir do ambiente de fronteira.

	Levantamento dos textos jornalísticos;

	Sistematização das histórias de vida;

Resultados Esperados
Publicação e divulgação dos resultados das mudanças populacionais, territoriais e sócio-econômicas do município,

das diferenças de valores e estilos de vida rurais e urbanos, e do comportamento social cotidiano a partir do ambiente

de fronteira.

	Publicação e divulgação do levantamento dos textos jornalísticos;

	Publicação e divulgação dos resultados das histórias de vida;

Cronograma de Atividades

Atividade 1

Início: 06/2011     Duração: 90 dias    Responsável: Jeferson Francisco Selbach

levantamento dados IBGE e legislação municipal

Atividade 2

Início: 09/2011     Duração: 180 dias    Responsável: Jeferson Francisco Selbach

levantamento textos jornalísticos

Atividade 3

Início: 03/2012     Duração: 120 dias    Responsável: Jeferson Francisco Selbach

sistematização das histórias de vida
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Atividade 4

Início: 05/2012     Duração: 30 dias    Responsável: Jeferson Francisco Selbach

relatório final

____________________________________,22/06/2011 __________________________________________

Local Jeferson Francisco Selbach

Coordenador(a)
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