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1. Ementa: Tópicos de investigação. Conceitos, categorias e resignificação. Relações entre 
pesquisa social e análise política; ênfase sobre o eixo política e cultura. Relações entre esse eixo 
e a perspectiva do debate contemporâneo sobre as tensões entre história e realidade: uma questão 
que se renova, um debate permanente? Estudos de caso.  

2. Objetivos: Propor e sistematizar as bases para uma análise crítica de aspectos teóricos e 
práticos da pesquisa em C. Sociais, com ênfase na perspectiva da sociologia política, da história 
das ideias e da teoria política. Interpretar e discutir as condições de atualização histórico-política 
deste processo no contexto das relações sociais. Identificar, avaliar e discutir as tensões teóricas 
e metodológicas dessas investigações. Orientar a pesquisa bibliográfica sobre o tema, por meio 
da relação crítica entre teoria e empiria, e oferecer instrumental para a realização de leituras 
críticas, prática de pesquisa, seminários e elaboração de artigos e ensaios. 

3. Argumento: 

A disciplina se propõe a estudar alguns aspectos das relações entre política e cultura. Nesse 
período, concentramo-nos em uma apreciação critica da obra de E. P. Thompson. Definimos 
módulos, compostos por diferentes conjuntos temáticos interligados.  

Como ponto de partida, discutimos algumas das principais teses de E. P. Thompson, distribuídas 
em sua obra, e mais dirigidas às relações entre as questões e opções teóricas e os compromissos 
políticos de intelectuais, e sua expressão como problema de classe. Selecionamos seu clássico 
“Prefácio” à Formação da Classe Operária Inglesa; alguns de seus ensaios como “Miséria da 
Teoria” (1978) e a “Carta Aberta a Leszek Kolakowski” (1973) – esse último ensaio, por meio 
também da resposta de L. Kolakowski a E. P. Thompson (1974), e as análises do Prof. Mario 
Duayer (2004) e do Prof. Antonio Oliva (2014) sobre a atualidade da crítica de Thompson. 
Adotamos também ensaios próprios sobre a importância de Thompson para as ciências sociais; 
sobre temas políticos associados à sua interpretação sobre o materialismo histórico e sua 
proposta do conceito de exterminismo – seu significado, atualidade e conseqüências.  

Para consolidar a reavaliação crítica sobre Thompson, prosseguimos com as proposições de 
Ellen M. Wood em seu livro Democracia contra Capitalismo, suas defesas dos argumentos de E. 
P. Thompson, e ideias sobre as relações entre a formação do capitalismo, relações de classe e 
temas como história, sociedade civil, movimentos sociais, diferença e diversidade e conflitos 
entre diferentes projetos de emancipação, bem como a análise de Adriano Duarte sobre temas 
básicos em sua obra.  

No módulo final, aprofundamos uma discussão sobre as relações entre questões teóricas e 
questões políticas, a categoria de classe, o papel dos intelectuais, a recepção da obra de 
Thompson no Brasil (por meio do estudo de Marcelo Badaró), p. ex. Se necessário, serão 
indicadas leituras complementares.  

 
4. Metodologia: 

As sessões serão divididas em duas partes: na primeira, um grupo previamente escolhido de no 
máximo 4 alunos(as), deverá elaborar (e entregar) um relatório dos textos indicados, 



 

apresentando-o em até meia hora; o mesmo grupo deverá em seguida propor pelo menos três 
questões de fundo para debate ainda na primeira parte; na segunda, a discussão será ampliada 
com novas questões apresentadas pela turma e pelo professor.  

Na primeira sessão será elaborada uma lista com os e-mails de todos os inscritos, e criado um 
grupo, para facilitar a comunicação da turma. Tentaremos incorporar a plataforma moodle da 
UFSC.  

As questões elaboradas pelas equipes (bem como pelos demais grupos) deverão ser 
encaminhadas antecipadamente via e-mail para a turma (grupos e professor), até no máximo a 
véspera de cada sessão. Essa prática possibilita uma pesquisa prévia sobre os problemas, 
favorece a “costura” entre as questões e uma síntese para o debate. 

A avaliação terá por base: freqüência e pontualidade; apresentação nos grupos; qualidade da 
participação nas discussões; relatório do seminário e uma monografia final (um ensaio de até 10 
páginas, incluída a ‘bibliografia’), a ser entregue até a data definida pelo colegiado do Programa 
(Conceito final: média entre os conceitos das atividades e o da monografia/ensaio). 

Obs.: Trabalhos que não atenderem às normas acadêmicas, técnicas e bibliográficas (formatação; 
referências, transcrições, citações; bibliografia) – ou que se revelarem cópias de outros textos, 
como os disponíveis na Internet – não serão considerados para avaliação.  

 
Atendimento: combinado com antecedência. 
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