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Objetivos 
 

O curso pretende apresentar a sociologia através da leitura de autores clássicos e 
contemporâneos. Após uma rápida exposição sobre as origens do pensamento sociológico, o curso 
procurará responder à pergunta: o que é o social? A seguir, o curso pretende introduzir os estudantes na 
terminologia sociológica, através da leitura de três autores clássicos: Karl Marx (1818-1883), Émile 
Durkheim (1858-1917) e Max Weber (1864-1920). Por último, o curso discutirá diferentes respostas do 
pensamento sociológico contemporâneo a uma grave questão imposta pelo próprio desenvolvimento da 
sociedade: a exclusão social. Observa-se, de um lado, o desemprego, a precarização do trabalho, a miséria, 
a desigualdade, a violação dos direitos humanos, a xenofobia e o racismo; do outro, uma riqueza cada vez 
mais oligárquica, uma prosperidade sem paralelo, a ‘‘mundialização do capital’’ e uma transformação 
tecnológica sem precedentes. Num pólo, a acumulação da riqueza, no pólo oposto, a acumulação da 
miséria. Como interpretar este paradoxo? Quais os processos sociais que estão na origem da fome, da 
pobreza, da privação dos direitos e da discriminação dos excluídos? 
 
Programa 
 
I. Introdução: 

A experiência da contradição e o surgimento da sociologia. 
Respondendo à pergunta: o que é o social? 
 

II. O legado do pensamento sociológico clássico: 
Acumulação de riqueza e acumulação de miséria: a crítica da economia política de Karl Marx. 
Divisão do trabalho, direitos e integração social: a sociologia de Émile Durkheim. 
Desencantamento do mundo e burocratização da vida: a sociologia da religião e a sociologia da 
dominação de Max Weber. 

III. Para uma sociologia da exclusão social: 
Direitos e classes sociais: uma sociologia da Cidadania. 
De ‘‘inúteis para o mundo’’ a ‘‘inempregáveis’’: uma sociologia da condição salarial. 
Uma crítica sociológica da doutrina e da ação neoliberal. 
 
 

Textos para discussão 
 
ELIAS, Norbert. O Processo civilizador - uma história dos costumes [1939]. Rio de Janeiro, Jorge Zahar 
Editor, 1990. (capítulo II: A Civilização como Transformação do Comportamento Humano, p. 65-213). 
MARX,  Karl. O capital: crítica da economia política - o processo de produção do capital [1867]. São Paulo: 
Nova Cultural, 1988. (capítulo I: A mercadoria; capítulo IV: Transformação do dinheiro em capital --- item 
3. Compra e venda da força de trabalho; capítulo V: Processo de trabalho e processo de valorização; 
capítulo X: Conceito da mais-valia relativa; capítulo XVII: Transformação do valor, respectivamente do 
preço da força de trabalho, em salário; capítulo XXI: Reprodução Simples e capítulo XXII: Transformação 
da mais valia em capital --- item 1. Processo de produção capitalista em escala ampliada. Conversão das 
leis de propriedade da produção de mercadorias em leis de apropriação capitalista) 
 
DURKHEIM, Émile. A divisão do trabalho social [1893]. Lisboa: Editorial Presença, 1977. 
(Introdução: O problema; Livro primeiro [A função da divisão do trabalho] capítulo I: Método para 
determinar esta função; capítulo II: Solidariedade mecânica ou por similitudes; capítulo III: A 
solidariedade devida à divisão do trabalho ou orgânica; Livro terceiro [As formas anormais] capítulo I: A 



divisão anômica do trabalho; capítulo II: A divisão forçada do trabalho; capítulo III: Outra forma 
anormal e Conclusão) 
 
WEBER, Max. A ética protestante e o espírito do capitalismo [1905]. São Paulo, Pioneira, 1985. 
(Introdução do autor; capítulo 2: O ‘‘Espírito’’ do Capitalismo; capítulo 4: Fundamentos religiosos do 
ascetismo laico e capítulo 5: A Ascese e o Espírito do Capitalismo) 
WEBER, Max. Os três tipos puros de dominação legítima [1920]. In Max Weber: sociologia. (org. Gabriel 
Cohn). São Paulo, Ática, 1982, p. 128-141. (Coleção Grandes Cientistas Sociais, 13) 
 
MARSHALL, Thomas H. Cidadania, Classe Social e Status. Rio de Janeiro, Zahar Editores, 1967. 
(capítulo III: Cidadania e Classe Social) 
 
CASTEL, Robert. As metamorfoses do trabalho. In: José Luís Fiori, Marta Skinner de Lourenço e José 
Carvalho de Noronha (org.) Globalização: o fato e o mito. Rio de Janeiro, EdUERJ, 1998, p. 147-163. 
 
CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede --- a era da informação: economia, sociedade e cultura; v. 1. São 
Paulo, Paz e Terra, 1999. (capítulo IV: A transformação do trabalho e do mercado de trabalho: 
trabalhadores ativos na rede, desempregados e trabalhadores com jornada flexível, p.223-304. 
 
BOURDIEU, Pierre. O neoliberalismo, utopia (em vias de realização) de uma exploração sem limites. In: 
Contrafogos: táticas para enfrentar a invasão neoliberal. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1998, p. 
135-149. 
 

Dinâmica do curso 
Aulas expositivas e discussão em grupos. Nas atividades extra-classe os alunos realizarão os fichamentos dos 
textos e no decorrer da terceira unidade também assistirão os vídeos ANTES DA CHUVA (Before the Rain, 
1994) de Milcho Manchevski e O ÓDIO (Haine, 1995) de Mathieu Kassovitz. 
 

Avaliação dos alunos 
Duas provas escritas. 
 
 


