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Ementa

A  disciplina  procura  aprofundar  o  estudo  de  questões,  autores  e  correntes  representativas  da

pluralidade da teoria  sociológica  em sua fase  de gênese e  consolidação.  Origem e  natureza  da

sociologia.  O  foco  será  em problemáticas  teóricas  essenciais  da  análise  sociológica,  incluindo

diversas  perspectivas  sobre as  relações  ciências  sociais  e  ciências  naturais,  a  especificidade do

método sociológico, a natureza da ação e da ordem social, o caráter da mudança social, as relações

de  poder  e  a  emergência  de  conceitos  específicos  para  entender  a  emergência  da  sociedade

industrial moderna.

Objetivo, metodologia e formas de avaliação

O curso tem como objetivo refletir  sobre a construção de objetos sociológicos.  Para isso,  toma

como ponto de partida as obras dos pelos três fundadores da moderna sociologia, Émile Durkheim,

Max Weber e Karl Marx e o modo como, cada um deles à sua maneira,  esses autores buscam

revelar a dimensão especificamente sociológica da vida coletiva moderna. A fim de atingir esse

objetivo, foram selecionados para leitura obrigatória e discussão em sala de aula trabalhos nos quais

aqueles autores se dedicam à aplicação de seus métodos analíticos. Desse modo, espera-se que ao

longo do semestre seja possível iluminar tanto as especificidades da sociologia de cada um dos

autores quanto a  maneira  como ele  usaram seus pressupostos metodológicos para lidar com os

problemas concretos do suicídio, da dominação e do conflito. Evidentemente, cada um desses temas

é uma amostra limitada das respectivas obras de Durkheim, Weber e Marx e podem ser encontrados

comentários sobre alguns desses temas nas obras de outros autores, mas o tratamento dado por

Durkheim ao suicídio, por Weber à dominação e por Marx ao conflito funcionarão no curso como

ilustrações privilegiadas  da construção de problemas a partir  de perspectivas metodológicas,  de

modo que não se pretende nem esgotar a obra desses autores e nem tratar dos problemas como se

fossem exclusivos deles; antes, o curso espera que as e os participantes tenham a oportunidade de

perceber  como  tratar  seus  próprios  problemas  de  pesquisa  sociologicamente  é  o  objetivo  da

sociologia.
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Além dos textos obrigatórios para as aulas, o curso utilizará bibliografia. Esta bibliografia,

porém, não tratará de comentadores ou explicações sobre os autores centrais, mas de tentativas de

apropriação e atualização das ideias de Durkheim, Weber, e Marx – por isso, aliás, recomenda-se

que a bibliografia complementar seja consultada, uma vez que será referida durante os encontros.

Os  encontros  serão  expositivos,  com  o  professor  iniciando  a  discussão  com  uma

apresentação  do  texto  e  dos  problemas  associados  (não  será  propriamente  feita  exposição  ou

reconstrução  dos  argumentos  do(s)  texto(s)  a  serem  discutidos),  bem  como  da  bibliografia

complementar. A participação da(o)s estudantes será incentivada a qualquer momento.

A avaliação consistirá de um trabalho final com tema a livre, porém mobilizando de algum

modo ou a bibliografia ou outros textos e ideias dos autores tratados no curso. Caso seja possível

redigir  um  trabalho  que  se  relacione  à  pesquisa  individual,  este  também  pode  ser  aceito.

Recomenda-se discutir com o professor o tema do trabalho. Os trabalhos deverão ter por volta de 15

páginas, com espaçamento 1,5 em fonte Times new roman 12.

Bibliografia e plano de aulas

Aula 01 – 14/03: Apresentação do curso

Bibliografia obrigatória:

-

Bibliografia complementar:

Sewell  Jr.,  William H..  “Three temporalities:  toward an eventful  sociology”.  Logics of  history.

Social theory and social transformation. Chicago and London: University of Chicago press, 2005, p.

81-123.

Osterhammel, Jürgen. “Part three: Themes”.  The transformation of the world. A global history of

the nineteenth century. Princeton and Oxford: Pinceton University press, 2014, p. 637-901.

Aula 02 – 21/03: Durkheim I

Bibliografia obrigatória:

Durkheim, Émile. “Introdução”. O suicídio. Estudo de sociologia. São Paulo: Martins Fontes, 2000,

p. 9-30.

______________. As regras do método sociológico. São Paulo: Martins Fontes, 2007.

Bibliografia complementar:

Tomasi, Luigi.  “Emile Durkheim’s contributions to the sociological explanation of suicide”. In:

William S. F. Pickering and Geoffrey Walford (ed.), Durkheim’s suicide: a century of research and

debate. London: Routledge, p. 11-21.
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Bernard, Philippe. “The fortune’s of Durkheim’s Suicide: reception and legacy”. In: William S. F.

Pickering  and Geoffrey  Walford  (ed.),  Durkheim’s  suicide:  a  century  of  research and  debate.

London: Routledge, p. 97-125.

Halbwachs,  Maurice.  “La  doctrine  d’Émile  Durkheim”.  Revue  philosophique  de  la  France  et

l’Étranger, 85, Janvier a Juin, 1918, p. 353-411.

Aula 03 – 28/03: Durkheim II

Bibliografia obrigatória:

Durkheim, Émile. “Do suicídio como fenômeno social em geral”. O suicídio. Estudo de sociologia.

São Paulo: Martins Fontes, 2000, p. 381-514.

Bibliografia complementar:

Douglas, J.D.. “The Rhetoric of Science and the Origins of Statistical Social Thought: the Case of

Durkheims Suicide”. In: Edwards A. Tikyairan (ed.),  The phenomenon of Sociology. A reader in

the sociology of sociology. New York: Appleton-Century-Crofts, 1970, p. 44-54.

Paugam, Serge. “Durkheim e o vínculo aos grupo: uma teoria social inacabada”.  Sociologias, ano

19, n.44, jan-abr. 2017, p. 128-160.

Aula 04 – 04/04: Weber I

Bibliografia básica:

Weber,  Max.  “Os  tipos  de  dominação”.  Economia  e  sociedade.  Fundamentos  da  sociologia

compreensiva, Volume 1. São Paulo: Imprensa oficial/Brasília: Editora UnB, 1999, p.139-198.

___________.  “Conceitos  sociológicos  fundamentais”.  Economia e  sociedade.  Fundamentos  da

sociologia compreensiva. Brasília: Universidade de Brasília, 2000, p. 3-35.

Bibliografia complementar:

Allen, Kieran. “Domination and bureaucracy”.  Max Weber. A critical introduction. London/Ann

Arbor: Pluto press, 2004, p. 97-116.

Schluchter,  Wolfgang.  “Ideias,  interesses,  instituições.  Conceitos-chave  de  uma  sociologia

orientada por Max Weber”. O desencantamento do mundo. Seis ensaios sobre Max Weber. Rio de

Janeiro: Editora UFRJ, 2014, p. 

__________________. “O que é liderança política?”.  O desencantamento do mundo. Seis ensaios

sobre Max Weber. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 2014, p. 

Aula 05 – 11/04: Weber II

Bibliografia básica:
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Weber, Max. “Parlamentarismo e governo numa Alemanha reconstruída”.  In:  Max Weber. Textos

selecionados (Os economistas). São Paulo: Nova cultural, 1997, p. 21-118.

Bibliografia complementar:

Lassman, Peter. “The rule of man over man: politics, power and legitimation”. In: Stephen Turner

(ed.),  The Cambridge companion to Weber. Cambridge/New York: Cambridge University press,

2000, p. 

Eliaeson, Sven. “Constitutional Caesarism: Weber’s politics in their German context”. In: Stephen

Turner (ed.),  The Cambridge companion to Weber. Cambridge/New York: Cambridge University

press, 2000, p. 

Aula 06 – 18/04: Marx I

Bibliografia básica:

Marx, Karl e Engels, Friedrich. “A Crítica crítica absoluta ou a Crítica crítica conforme o senhor

Bruno”.  A sagrada família ou A crítica da Crítica crítica. Contra Bruno Bauer e consortes. São

Paulo: Boitempo, 2003, p. 95-164.

_________________________.  “Feuerbach  e  a  História”.  A  ideologia  alemã.  Crítica  da  mais

recente filosofia  alemã em seus  representantes  Feuerbach,  B.  Bauer  e Stirner  e  do socialismo

alemão em seus diferentes profetas: São Paulo: Boitempo, 2007, p. 29-77.

_________________________. “Feuerbach”. A ideologia alemã. Crítica da mais recente filosofia

alemã em seus  representantes  Feuerbach,  B.  Bauer e Stirner  e  do socialismo alemão em seus

diferentes profetas: São Paulo: Boitempo, 2007, p. 78-95.

Bibliografia complementar:

Brudney, Daniel. “Bruno Bauer”. Marx’s attempt to leave philosophy. Cambridge/London: Harvard

university press, 1998, p. 109-142.

_____________. “The German Ideology III: The critique of morality (and return to philosophy)”.

Marx’s attempt to leave philosophy. Cambridge/London: Harvard university press, 1998, p. 323-

359.

Aula 07 – 25/04: Marx II

Bibliografia obrigatória:

Marx, Karl e Engels, Friedrich. Manifesto comunista. São Paulo: Boitempo, 1998.

Marx, Karl. As lutas de classe na França. De 1848 a 1850. São Paulo: Boitempo, 2012.

Bibliografia complementar:
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Panitch, Leo. “The two revolutionary classes of the Manifesto”. In: Terrell Carver and James Farr

(ed.),  The cambridge companion to The communist Manifesto. New York/Cambridge: Cambridge

University press, p. 122-133.

Roberts, William Clare. “Dis: Capitalist exploitation as a force contrary to Nature”. Marx's Inferno:

The political theory of Capital. Princeton: Princeton University Press, 2017, p. 104-145.

Aula 08 – 02/05: Marx III

Bibliografia obrigatória:

Marx,  Karl.  “A  compra  e  venda  da  força  de  trabalho”  In:  Karl  Marx,  O  capital.  Crítica  da

economia política. Livro I. O processo de produção do capital. São Paulo: Boitempo, 2013, p. 312-

323.

_________. “A jornada de trabalho”. O capital. Crítica da economia política. Livro I. O processo

de produção do capital. São Paulo: Boitempo, 2013, p. 389-466.

_________. “O papel do crédito na produção capitalista”. O capital. Crítica da economia política.

Livro III. O processo global de produção capitalista. São Paulo: Boitempo, 2013, p. 

Bibliografia complementar:

Honneth,  Axel.  “A  moral  em  O  capital.  Tentativa  de  uma  correção  da  crítica  marxista  da

economia”. Civitas, vol. 18, n. 3, 2018, p. 669-682.

Lohmann, Georg. “From alienation to negations of dignity. A critical revision of Marx’s critique of

alienation”. Manuscrito cedido pelo autor.
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