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UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 

FACULDADE DEARTES, FILOSOFIA E CIENCIAS SOCIAlS 

CURSO DE FILOSOFIA 7 

DISCIPLINA: Sociologia 

CODIGO: UNIDADE ACADEMICA: DECIS/FAFCS 

PERIODO: CHTOTAL CHTOTAL CHTOTAL: 
TEO RICA: PAATICA: 

OBRIGATORIA: ( ) 
60 

OPTATIVA:(x) 60 

lOBS: 

I Pllt-REQUJSITOS: I c6-REQUISrros: 

Objetivo Geral: Fomecer ao discente as principais referencias hist6ricas e sociol6gicas 
para que o mesmo conheya e intervenha na realidade social brasileira. Tal compreensao e 
intervenyao s6 podem ocorrer com o deslindamento dos mecanismos sociais, politicos e 
ideol6gicos que permeiam os problemas sociais. Assim sendo, definimos os seguintes 
objetivos especificos. 
Objetivos Especificos: 
a) Entender as relayoes mantidas entre o surgimento da Sociologia e o contexto s6cio
politico da implantayao do capitalismo~ b) Conhecer os diferentes paradigmas 
sociol6gicos sobre os quais se funda a Sociologia~ c) Discutir as transformayoes ocorridas 
nas sociedades capitalistas desde a elaborayao das teorias chissicas e a contribuiyao de 
autores contemporaneos no entendimento do "agora"~ d) Aprender a utilizar as teorias e 
conceitos sociol6gicos para desvendar o mundo atual atraves de pesquisa sobre temas 
socialmente relevantes~ e) Desenvolver uma aborda em inter e trans-disci linar. 

0 postttvtsmo e o estudo da integrayao da sociedade. Consciencia coletiva e 
solidariedade em Durkheim. Materialismo hist6rico e materialismo dialetico. Foryas 
produtivas e relayoes de produyao, 0 conceito marx:ista de Estado. A teoria weberiana da 
racionalizayao. 0 Estado burocnitico e sua critica. 
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UNIDADE 1- Os classicos da Sociologia 
Esta unidade tern como objetivo apresentar aos alunos as principais 
correntes te6ricas da Sociologia. 

1. Emile Durkheim 
1.1.A sociologia como ciencia 
1.2.As regras do metodo sociol6gico 
1.3 .Divisao do trabalho social e as formas de solidariedade 

2. Max Weber 
2.1. Teoria da ciencia e da a~ao social 
2.2. Os tipos e domina~ao 
2.3. 0 processo de racionaliza~ao 
2. 4. A etica orc•testante 

3 .1. 0 materialism a hist6rico 
3.2. Caracteriza~ao do modo de produ~ao capitalista 
3.3. Socialismo e Comunismo: a supera~ao do capitalismo 

UNIDADE 2- Teorias Contemporaneas 

Nessa unidade serao discutidas as contribui~oes de alguns autores 
contemporaneos da sociologia para a compreensao do momenta hist6rico 
atual. 

Teoria da moderniza~ao reflexiva - Ulrich Beck; Modernidade e 
reflexividade -Anthony Giddens; Norbert Elias - Teoria da Figura~ao; P6s
modernidade - Boaventura de Souza Santos 

UNIDADE 3 - Da teoria a pratica 
Essa unidade tern como objetivo fazer com que os alunos desenvolvam suas 
capacidades de utilizar os conceitos e teorias estudadas para o estudo de 
temas sociologicamente relevantes da realidade brasileira e mundial. 

* Os temas e a bibliografia utilizada nessa unidade serao definidos pelos 
grupos de trabalho juntamente com o professor no decorrer do semestre. 



1. IANNI, Octavia. "A sociologia eo mundo modemo". In Revista Tempo Social. 
Revista de Sociologia. USP: Sao Paulo, 1(1):7-27, l.sem.1989. 

2. QUINTANEIRO, Tania. "Urn toque de classicos: Durkheim, Marx e Weber''. 
Belo Horizonte: Ed. UFMG, 1995. 

3. DURKHEIM, E. "Aula inaugural". In: Introdu~ao ao Pensamento Sociol6gico. 
Castro, A M. e Diaz, E. F. 

4. WEBER, Marx. A etica protestante eo espirito capitalista. 
5. MARX, K. 0 manifesto do Partido Comunista. 
6. SANTOS, Boaventura de Souza. Pela mao de Alice: o social e o politico na pos

modemidade. Sao Paulo: Cortez, 1997. 
7. BECK, Ulrich. A reinven~ao da politica: rumo a uma teoria da modemiza~ao 

reflexiva. 

TEXTOS PARA SEMINARIO 

8. DURKHEIM, E. "Da divisao social do trabalho" (introdu~ao) 
9. DURKHEIM, E. "Metodos para determinar a fun~ao da divisao do trabalho". In: 
Rodrigues, J. A Durkheim, Sociologia, cap. 4. 
10. WEBER, M. "Os tres tipos puros de domina~ao legitima". In: Cohn, Gabriel. Weber: 
Sociologia. 
11. WEBER, Max. A etica protestante e o espirito do capitalismo. (introdu~ao) 
12. MARX, K. "Fundamentos da hist6ria". In: Ianni, Octavia. Marx, Sociologia. Cap. 1 
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