UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS
DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGIA
Disciplina: Introdução à sociologia - Turma J
ICC ANF 18 e 15
Professora: Sabrina Fernandes
Contato: Sistema de mensagens do Moodle
Descrição da disciplina
Esta disciplina visa introduzir as/os estudantes ao pensamento sociológico, bem como os principais
conceitos da sociologia e como eles interagem com a realidade em que estamos inseridos. Portanto, a
disciplina apresenta às/aos estudantes os principais teóricos da sociologia, como Marx, Weber,
Durkheim, Foucault (entre outros), e trabalha continuamente com elementos de poder estruturais e de
agência para desenvolver análises críticas (contrapondo-se ao senso comum) sobre problemas e
fenômenos sociais.
Resultados de aprendizado
Ao final do semestre, as/os estudantes serão capazes de:
▪ Debater as similaridades e diferenças de pensamento dos principais teóricos da sociologia
▪ Construir questões informadas teoricamente sobre a realidade brasileira e global
▪ Argumentar sobre assuntos de gênero, raça e classe utilizando conceitos sociológicos
▪ Identificar estruturas de poder e origens de problemas sociais
▪ Questionar discursos do senso comum sobre desigualdade e estratificação
Critérios de avaliação
Tipo de
avaliação

Valor Data

Formato

Conteúdo

Resenha do
filme

20%

17 de
Outubro

Moodle

Módulos 1-5

Prova escrita
(1)

40%

31 de
Outubro

Prova escrita em sala de aula consistindo de 5 Módulos 1-5
perguntas de resposta breve (sem consulta –
com entrega de lista de perguntas para estudo)

Seminário
grupo

40%

Novembro
/
Dezembro

Apresentação em grupo em sala de aula
consistindo de apresentações de 20 minutos
por grupo de 5 estudantes

Módulos 1-6

Calendário de curso
13/08 - Acolhida aos calouros e apresentação do programa.
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Módulo 1: Olhe o mundo lá fora: quais os objetos de estudo da sociologia do cotidiano?
(Não há leituras assinaladas no módulo 1, porém o conteúdo ensinado em sala de aula será avaliado na
prova)
15/08 – Racismo institucional e a universidade
20/08 – Desigualdade social no Brasil
22/08 – Crise ambiental
27/08 – Exibição do filme para resenha
29/08 – Pesquisa, método e escrita na Sociologia
Módulo 2: Imaginação e práxis sociológica: O que é? Para que serve? Por que estudar sociologia?
03/09 – MARTINS, C. B. _ O que é sociologia. Coleção Primeiros Passos. Capítulos I, II e III.
05/09 - MILLS, CW. A promessa (Capítulo 1) In A imaginação Sociológica. Campinas: Papirus, 1995.
10/09 - BERGER, P. L. e LUCKMAN, T. _ A construção social da realidade. Tratado de sociologia do
conhecimento. Petrópolis: Vozes, 1985. Cap. III, a), b) e c) pag. 173-194.
Módulo 3: Sociologia clássica
12/09 - DURKHEIM, Émile. O que é fato social? In: As regras do método sociológico Trad. M. I. P. de
Queiroz. 4a ed. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1966 [orig. fr. 1895]. pp. 1-12
17/09 - WEBER, Max (1904-05), A ética protestante e o espírito do capitalismo, Lisboa, Editorial
Presença, (“Introdução”).
19/09 - MARX, Karl. O fetichismo da Mercadoria. In O Capital, Capítulo I, Seção 4 Editora Boitempo.
24-28/09 – Semana Universitária
Módulo 4: Sociologia contemporânea
01/10 - Bauman, Zygmunt. Vidas desperdiçadas. Zahar, 2005. (Introdução)
03/10 - ELIAS, N. A Sociedade dos indivíduos. Rio de Janeiro: Zahar, 1984. (Introdução)
08/10 - FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir. Petrópolis: Vozes, 2007. (Corpos dóceis)
Módulo 5 – Sociologia no Brasil
10/10 –Antonio Sérgio Alfredo Guimarães. Como trabalhar como raça em sociologia. Educação e
Pesquisa, São Paulo, v.29, n.1, p. 93-107, jan./jun. 2003
15/10 - Fernandes, Florestan. Sociedade de classes e subdesenvolvimento. Global Editora e
Distribuidora Ltda, 2015. (páginas 57-93)
17/10 – Entrega da resenha do filme (online – não haverá aula presencial)
22/10 - Telles, Vera da Silva. “Pobreza e cidadania: figurações da questão social no Brasil”. In: Direitos
Sociais: afinal, do que se trata? Editora UFMG. Belo Horizonte, 1999.
(entrega de lista de perguntas de estudo para a prova)
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24/10 - Biroli, Flávia, and Luis Felipe Miguel. "Gênero, raça, classe: opressões cruzadas e
cconvergências na reprodução das desigualdades." Mediações-Revista de Ciências Sociais 20.2 (2015):
27-55.
29/10 – Revisão
31/10 – Prova em sala de aula
Módulo 6 – Movimentos sociais e mudança social
05/10 - Reis, Rossana Rocha. "O direito à terra como um direito humano: a luta pela reforma agrária e
o movimento de direitos humanos no Brasil." Lua Nova: Revista de Cultura e Política86 (2012): 89-122.
07/10 - Fernandes, Sabrina. "Pedagogia crítica como práxis marxista humanista: perspectivas sobre
solidariedade, opressão, e revolução." Educação & Sociedade 37.135 (2016).
12/10 - Guimarães, Maria Clariça Ribeiro. "Os movimentos sociais e a luta pelo direito à cidade no
Brasil contemporâneo." Serviço Social e Sociedade 124 (2015).
14/10 - GONÇALVES, Renata. "Precarização do trabalho feminino: Aspecto importante da exploração
capitalista de classe." Anais do XXVI Simpósio Nacional de História–ANPUH, São Paulo, julho (2011):
763-782.
Módulo 7: Seminários: nós fazemos sociologia
Grupos de 5 estudantes apresentarão um trabalho em grupo por 20 minutos (até 4 grupos por aula)
utilizando a imaginação sociológica para interpretar fatos da nossa realidade. Mais detalhes
sobre os grupos e os seminários serão fornecidos no decorrer do semestre.
19/11 – 21/11 – 26/11 – 28/11 – 03/12
05/12 – Último dia de aula: o que mais vocês querem saber?
Toda a comunicação com a professora deve ser feita através da plataforma Moodle. A professora se
compromete a responder mensagens em tempo hábil (entre 24 e 48 horas para resposta – planeje
adequadamente). Leituras de artigos científicos estão disponíveis online através da plataforma Scielo.
Demais leituras serão disponibilizadas pela professora na plataforma Moodle. Esta ementa é sujeita à
alteração ao longo do curso. Aulas não podem ser gravadas, nem mesmo parcialmente, sem permissão
prévia da professora.
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