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Objetivo
A problemática da estrutura e das mudanças sociais constitui, junto com as teorias da
socialização, o cerne das disciplinas sociais, particularmente da sociologia: “o que
mudam?”, “por quê mudam?” e “como mudam?” as sociedades são questões centrais da
disciplina.
Nesta matéria serão vistas algumas abordagens sociológicas (ou afins à sociologia) que
tratam da mudança social, sem ter a pretensão de fazer um panorama completo do
debate. Procuraremos, a partir de uma introdução geral da problemática da disciplina,
discutir alguns textos importantes para interpretar os processos de mudança em
sociedades contemporâneas, sobretudo na América Latina eno Brasil. Além disso, as
noções de modernidade e modernização serão problematizadas ao longo do curso, uma
vez que elas conformam o debate sobre a mudanças sociais.
Procedimentos didáticos
A cada semana serão expostos e discutidos um texto a respeito do assunto, seguindo a
ordem disposta na sequência do programa. Os alunos apresentarão o seminário
correspondente ao texto designado, enquanto na aula seguinte o professor fará uma
exposição a respeito do assunto. Os seminários apresentados pelos alunos serão
seguidos por discussões que envolvam o conjunto da classe. Durante o curso poderão
ser convidados outros professores para que apresentem temas de sua especialidade,
compatíveis com o programa.
Não serão permitidas gravações ou filmagens de qualquer tipo sem a expressa
autorização do docente.
Avaliação
A nota final será composta pelo seminário (30%) e por um trabalho escrito a ser
entregue ao final do curso (70%). O trabalho deve versar sobre algum tema ligado aos
textos vistos no curso e os temas propostos deverão ser discutidos com o professor
antecipadamente. Para tanto, as semanas finais da disciplina estarão reservadas a essa
discussão e à redação do trabalho.Após o último texto a ser discutido, as alunas deverão
entregar um projeto de trabalho e discuti-lo com o professor em sala de aula nas
semanas seguintes. O projeto deve ser curto (1 ou 2 páginas) e deve conter as discussões
que os discentes pretendem fazer no trabalho final. Este texto será limitado a oito
páginas, com a seguinte formatação: fonte times new roman, 12, espaçamento 1,5,
alinhamento justificado.
Conteúdo

A matéria está dividida em três seções temáticas. A primeira tem em vista a herança da
sociologia clássica e sua visão de modernização em algumas discussões travadas no
séculos XX e XXI. A segunda parte adentra a especificidade do problema na América
Latina e no Brasil, mais especificamente. Por último, serão vistos alguns debates
contemporâneos que problematizam a questão da estrutura e da mudança social,
realizando tanto um balanço das discussões anteriores, quanto apresentando problemas
até então pouco considerados.
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Conteúdo
Apresentação do curso
1) Wallerstein
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4) José Nun
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