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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  dois  complexos  de  problemas  que  são  centrais  à

sociologia: as noções de história e de integração. Para isso, será divido em três partes. A primeira

parte é dedicada às obras dos três fundadores da moderna sociologia, Émile Durkheim, Max Weber

e Karl Marx e ao modo como, cada um deles à sua maneira, esses autores buscam lidar com aquelas

duas  noções  de  história  e  integração em suas  respectivas  exposições  a  respeito  das  sociedades

modernas. A seguir, o curso se dedica a discutir apropriação dos modelos de cada um daqueles

autores como formas de teoria sociológica histórica e comparada. Por fim, na última parte, o curso

se dedica à análise das possibilidades de reconstrução das teorias sociológicas clássicas.

A fim de atingir esses objetivos, foram selecionados para leitura obrigatória e discussão em

sala de aula trabalhos nos quais as autoras e os autores se ocupam, por um lado, com o problema da

gênese das formas especificamente modernas de socialização e,  por outro lado,  com as formas

especificamente modernas de integração social. Desse modo, espera-se que ao longo da primeira

parte 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 da história e da integração. Evidentemente, 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
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pesquisa sociologicamente é o objetivo da sociologia. Na segunda e na terceira partes do curso,

serão utilizados como bibliografia obrigatória trabalhos de autoras e autores que se dedicaram à

construção de explicações históricas e comparadas nas quais os modelos de Durkheim, Weber e

Marx atuam como influência explícita  ou interlocução.  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.

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). A participação das e dos estudantes

é desejada.

A  avaliação  consistirá  no  desenvolvimento  de  reflexão  –  preferencial,  mas  não

obrigatoriamente relacionada aos projetos de pesquisa individuais – acerca de como um ou mais das

autoras  e/ou  autores  tratados  no  curso  poderiam  orientar  a  formulação  de  uma  pergunta  de

investigação. Espera-se que a ou o estudante desenvolva uma questão cuja investigação poderia ser

feita  mobilizando direta  ou indiretamente  conceitos  e  categorias  de  Durkheim,  Weber  e  Marx.

Aquelas ou aqueles que quiserem poderão entregar também um ensaio final (a combinar com o

professor).

Bibliografia e plano de aulas

Aula 01 – 05/03: Apresentação do curso

Módulo I: Gênese do problema: História e modernidade

Aula 02 – 12/03: Durkheim I

Durkheim, Émile. “Solidariedade mecânica ou por similitudes”. Da divisão do trabalho social. São

Paulo: Martins Fontes, 2010, p. 39-84.

______________.  “A solidariedade  devida  à  divisão  do  trabalho  ou orgânica”.  Da divisão  do

trabalho social, São Paulo: Martins Fontes, 2010, p. 85-110.

______________. “Preponderância progressiva da solidariedade orgânica e suas consequências” .

Da divisão do trabalho social, São Paulo: Martins Fontes,  2010, p. 127-184.

Aula 03 – 19/03: Durkheim II

Durkheim, Émile. Lições de sociologia. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 169-304.
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Aula 04 – 26/03: Weber I

Weber, Max.  A ética protestante e o “espírito” do capitalismo. São Paulo: Companhia das Letras,

2004.

Aula 05 – 02/04: Weber II

Weber, Max. “Religiões mundiais – Uma consideração intermediária: Teoria dos estágios e direções

da rejeição religiosa do mundo”. Ética econômica das religiões mundiais. Ensaios comparados de

sociologia da religião. 1. Confucionismo e taoismo. Petrópolis: Vozes, 2016, p. 361-406.

Aula 06 – 09/04: Marx I

Marx,  Karl  e  Engels,  Friedrich.  “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.

Marx,  Karl.  “Para  a  crítica  da  economia  política”.  In:  José Arthur  Gianotti  (org.).  Karl  Marx.

Manuscritos econômico-filosóficos e outros textos escolhidos. São Paulo: Abril Cultural, 1985, p.

107-140.

Aula 07 – 16/04: Marx II

Marx, Karl. “O processo de trabalho e o processo de valorização” In: Karl Marx, O capital. Crítica

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

255-275.

_________.  “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. 305-374.

_________. “A assim chamada apropriação primitiva”.  O capital. Crítica da economia política.

Livro I. O processo de produção do capital. São Paulo: Boitempo, 2013, p. 785-834.
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Parte II -  Apropriações

Aula 08 – 23/04: Individualidade e coletividade

Halbwachs, Maurice. “The collective memory of the family”. On collective memory. Chicago and

London: The University of Chicago press, 1992, p. 54-83.

_________________.  “Social  classes  and their  traditions”.  On collective  memory.  Chicago and

London: The University of Chicago press, 1992, p. 120-166.

_________________. “Individual memory and collective memory”.  The collective memory. New

York: Harper & Row Colophon Books, 1980, p. 22-49.

_________________. “Time and collective memory”. The collective memory. New York: Harper &

Row Colophon Books, 1980, p. 88-127.

Aula 09 – 30/04: Sentido da individualidade

Elias, Norbert. “Feudalização e formação do Estado”. O processo civilizador. Volume 2: Formação

do Estado e civilização. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1993, p. 15-190.

___________. “Apêndice: Introdução à edição de 1968”. O processo civilizador. Volume 1: Uma

história dos costumes. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1990, p. 214-251.

Aula 10 – 07/05: Formação da coletividade

Thompson,  Edward P.  “Exploração” In: Edward P.  Thompson,  A formação da classe operária

inglesa. Volume II: A maldição de Adão. Rio de Janeiro: Paz e terra, 1987, p. 11-38.

__________________. “Consciência de classe” In: Edward P. Thompson,  A formação da classe

operária inglesa. Volume III: A força dos trabalhadores. Rio de Janeiro: Paz e terra, 1987, p. 303-

440.

Aula 11 – 14/05: Sociologia histórica e comparada I

Skocpol,  Theda.  States  and social  revolutions.  A  comparative  analysis  of  France,  Russia,  and

China. Cambridge: Cambridge University press, 1979, p. 3-43, 161-293.

Moore,  Jr,  Barrington.  Social  origins  of  dictatorship and democracy.  Lord and peasant  in  the

making of the modern world. Middlesex: Penguin, 1966, p. 3-155.

Aula 12 – 21/05: Sociologia histórica e comparada II

Bendix, Reinhard.  Nation building and citizenship. Studies of our changing social order. Berkely

and Los Angeles/London, 1964, p. 1-35, 361-434.
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Parte III: Reconstruções

Aula 13 – 28/05: A teoria weberiana e o duplo aspecto da racionalização

Habermas, Jürgen. “A teoria da racionalização em Max Weber”.  Teoria do agir comunicativo. 1.

racionalidade da ação e racionalização social. São Paulo: WMF Martin Fontes, 2016, p. 263-471.

Aula 14 – 04/06: A teoria durkheimiana e o duplo aspecto da integração

Habermas, Jürgen. “Mudança de paradigma em Mead e Durkheim: da atividade orientada por fins

ao agir  comunicativo”.  Teoria do Agir comunicativo.  2. Sobre a crítica da razão funcionalista.

WMF Martins Fontes, 2016, p. 1-203.

Aula 15 – 18/06: A teoria marxista e o duplo aspecto da ação

Habermas,  Jürgen.  “Introdução:  materialismo  histórico  e  o  desenvolvimento  de  estruturas

normativas”.  Para a reconstrução do materialismo histórico. São Paulo: Editora Unesp, 2015, p.

25-79.

________________. “Para a comparação de teorias em sociologia: O exemplo da teoria da evolução

social”.  Para a reconstrução do materialismo histórico. São Paulo: Editora Unesp, 2015, p.183-

203.

________________.  “Para  a  reconstrução  do  materialismo histórico”.  Para  a  reconstrução  do

materialismo histórico. São Paulo: Editora Unesp, 2015, p. 205-280.

Aula 16 – 25/06: Encerramento do curso

Lockwood, David. “Appendix: Social integration and system integration”.  Solidarity and schism.

The problem of disorder in Durkheimian and Marxist sociology. Oxford: Oxford University ress,

1992, p. 399-412.
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