UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS
Departamento de Sociologia

Disciplina: SOL 134465 - Introdução à Sociologia – Turma B
Período Letivo: 2017.2
Segunda e quarta-feira, das 19h00 às 20h40
Docente: Luciana Santos
Ementa: discussão das condições históricas e das grandes correntes do pensamento social
que tornaram possível o surgimento da Sociologia como ciência; debate das polêmicas que
constituem o campo de reflexão desta disciplina (objeto e método); visão geral e crítica das
grandes correntes sociológicas e de seus respectivos conceitos.
Objetivos:
1. Apresentar aos alunos o contexto sócio-histórico de constituição das Ciências Sociais,
em particular da Sociologia, destacando as características e especificidades próprias da
reflexão sociológica;
2) oferecer um panorama das principais correntes teóricas da Sociologia - conceitos
fundamentais e propostas metodológicas -, bem como explorar o debate sociológico
contemporâneo;
3) contribuir para a formação profissional dos alunos, a partir dos aportes teóricos e
metodológicos que a Sociologia, enquanto forma particular de conhecimento científico,
pode oferecer para o enfrentamento de problemáticas do Brasil atual.
Métodos utilizados: aulas expositivas, atividades em grupo e discussão de textos em sala
de aula, sendo as leituras selecionadas para cada sessão obrigatórias.
Avaliação: a avaliação será realizada considerando-se: participação dos estudantes nas
atividades que serão propostas ao longo do semestre (20% da nota final) e duas provas
dissertativas, individuais e sem consulta (40% da nota final, cada uma).
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Conteúdo Programático:
I. A Sociologia e seu contexto sócio-histórico de constituição.
II. Teorias e métodos da Sociologia.
1) Émile Durkheim e os desafios à integração social na sociedade moderna.
2) Max Weber e os efeitos da racionalização sobre a ordem moderna.
3) Karl Marx e as contradições do sistema capitalista.
III. Temas do pensamento sociológico face aos problemas e desafios do mundo
contemporâneo.
Cronograma das Aulas:
I. A Sociologia e seu contexto sócio-histórico de constituição
[1ª semana] 07/08 e 09/08 – Apresentação do programa da disciplina. Contexto sócio-histórico de
constituição das Ciências Sociais, particularmente, da Sociologia.
Bibliografia básica: GIDDENS, Anthony. “Introdução”. In: Sociologia: uma breve porém
crítica introdução. Rio de Janeiro: Zahar, 1994, pp. 23-36.
II. Teorias e métodos da Sociologia
[2ª semana] 14/08 e 16/08. Émile Durkheim e os desafios à integração social na sociedade moderna.
Bibliografia básica: DURKHEIM, Émile. “O que é fato social?” In: BOTELHO, André (org.).
Essencial Sociologia. São Paulo: Cia. das Letras, 2013, pp. 179-190.
DURKHEIM, Emile. “Introdução” e capítulos II e III. In: Da divisão do trabalho social. São
Paulo: Martins Fontes, 1995, pp. 1-109.
[3ª semana] 21/08 e 23/08. Max Weber e os efeitos da racionalização sobre a ordem moderna.
Bibliografia básica: WEBER, Max. “Ação social e relação social”. In: FORACCHI, Marialice
Mencarini & MARTINS, José de Souza (eds.). Sociologia e sociedade. Rio de Janeiro: LTC, 1977,
pp. 139-144.
WEBER, Max. “Os tipos de dominação”. In: Economia e sociedade. Fundamentos da sociologia
compreensiva (v. 1). Brasília: Editora UnB, 1991, pp. 139-161.
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[4ª semana] 28/08 e 30/08. Max Weber e os efeitos da racionalização sobre a ordem moderna
(continuação).
Bibliografia básica: WEBER, Max. “O espírito do capitalismo”. In: A ética protestante e o
espírito do capitalismo. São Paulo: Cia. das Letras, 2004, pp. 41-69.
[5ª semana] 04/09 e 06/09. Karl Marx e as contradições do sistema capitalista.
Bibliografia básica: MARX, Karl & ENGELS, Friedrich. “Manifesto do partido comunista”.
In: BOTELHO, André (org.). Essencial Sociologia. São Paulo: Cia. das Letras, 2013, pp. 77-117.
[6ª semana] 11/09 e 13/09. Karl Marx e as contradições do sistema capitalista (continuação).
Bibliografia básica: MARX, Karl. “A mercadoria”. In: BOTELHO, André (org.). Essencial
Sociologia. São Paulo: Cia. das Letras, 2013, pp. 118-178.
[7ª semana] 18/09. Revisão para a prova.
20/09. 1ª Avaliação: prova dissertativa, individual e sem consulta.
III. Temas do pensamento sociológico face aos problemas e desafios do mundo
contemporâneo
[8ª semana] 25/09 e 27/09. Modernidade, Globalização e desigualdade.
Bibliografia básica: BAUMAN, Zygmunt. “Depois da Nação Estado, vem o quê?”. In:
Globalização. As consequências humanas. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editores, pp. 66-85.
[9ª semana] 02/10 e 04/10. Modernidade, Globalização e desigualdade (continuação).
Bibliografia básica:

BECK, Ulrich. “Sobre a lógica da distribuição da riqueza e da

distribuição de riscos”. In: A sociedade de risco. São Paulo: Editora 34, pp.23-60.
[10ª semana] 09/10 e 11/10. Modernidade, Globalização e desigualdade (continuação).
Bibliografia básica: IANNI, Octavio. “O mundo do trabalho”. In: São Paulo em perspectiva,
1994.
[11ª semana]. 16/10 e 18/10. Modernidade, Globalização e desigualdade (continuação).
Bibliografia básica: TELLES, Vera. “Mutações do trabalho e experiência urbana”. In: Tempo
Social, Revista de Sociologia da USP, v. 18, nº 1, 2006, pp. 173-195.
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23/10 e 25/10. Semana Acadêmica.
[12ª semana]. 30/10 e 01/10.
Filme: Milton Santos. Por uma outra globalização, 2001.
[13ª semana] 06/11 e 08/11. Raça e desigualdade.
Bibliografia básica: GUIMARÃES, Antônio Sérgio. “Raça e pobreza no Brasil”. In: Classes,
raças e democracia. São Paulo: Editora 34, 2ª ed., 2012, pp. 47-78.
[14ª semana] 13/11. Raça e desigualdade (continuação).
Bibliografia básica: SEGATO, Rita. Raça é signo. Série Antropologia, nº 371. Brasília: UnB,
2005.
[15ª semana] 20/11 e 22/11. As diferentes concepções de justiça.
Bibliografia básica: FRASER, Nancy. “Da redistribuição ao reconhecimento? Dilemas da
justiça numa era pós-socialista”. In: SOUZA, Jessé (org.). Democracia hoje. Novos desafios
para a teoria democrática contemporânea. Brasília: Editora da UnB, 2001, pp. 245-282.
[16ª semana] 27/11. Revisão para a prova.
29/11. 2ª Avaliação: prova dissertativa, individual e sem consulta.
[17ª semana] 04/12 e 06/12. Comentários sobre as notas finais e encerramento do semestre.

Bibliografia complementar:
BERGER, Peter L. Perspectivas sociológicas: uma visão humanística. Petrópolis: Vozes, 1983.
COHN, Gabriel. “Introdução”. In: Max Weber: sociologia. São Paulo: Ática, 1979, pp. 7-34.
FERNANDES, Florestan. “O que é a sociologia?”. In: Elementos de sociologia teórica. São
Paulo/Rio de Janeiro: Edusp/Companhia Editora Nacional, 1970, pp. 19-32.
GUIMARÃES, Antônio Sérgio. “A desigualdade que anula a desigualdade: notas sobre a ação
afirmativa no Brasil”. In: SOUZA, Jessé. Multiculturalismo e racismo: uma comparação BrasilEstados Unidos. Brasília: Paralelo 15, 1997, pp. 233-243.
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MILLS, C. Wright. A imaginação sociológica. 3ª ed. Rio de Janeiro: Zahar, 1975, pp. 9-32.
SANTOS, Milton. Por uma outra globalização: do pensamento único à consciência universal. 10ª
ed. Rio de Janeiro: Record, 2003.

5

