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Disciplina:

HZ358 B – Sociologia de Weber

Ementa:

O curso sobre o pensamento de Weber aborda alguns aspectos da obra desse autor mais diretamente
relacionados à tradição do pensamento sociológico. Os temas abordados são ideologias, onde se
discutem a concepção weberiana de "espírito de capitalismo", fundamentos de teoria social, política e
metodológica. Pretende-se também utilizar textos de cientistas sociais brasileiros que utilizam
categorias de Weber na análise de nossa sociedade. Indicação e desenvolvimento de conteúdos a serem
trabalhados pelo futuro docente no ensino de Sociologia no ensino médio, bem como o
desenvolvimento de habilidades linguísticas referentes ao ensino da Sociologia no ensino médio, com
leitura, produção e utilização de diferentes gêneros de textos e práticas de registro e comunicação.

Programa:

O programa tem por conteúdo parte dos textos metodológicos de Max Weber, uma vez que o recurso
metodológico do qual lança mão a sociologia compreensiva aparece como base de uma das mais seletas
interpretações da ação humana. A compreensão da epistemologia weberiana desdobra-se como
fundamento para a assimilação do lugar conferido pela Sociologia Compreensiva à História, à Religião,
à Cultura, ao Direito, à Economia. Será possível então, como apoio a essa perspectiva a respeito dos
fundamentos epistemológicos da sociologia de Max Weber, também uma investigação inicial centrada
em aspectos da filosofia de Kant, especialmente passagens do texto Crítica da razão pura, trabalho que
sem dúvida deixou profundas marcas na concepção weberiana de verdade científica.
O plano de desenvolvimento será assim distribuído:
I – Aspectos da filosofia de Kant: o prefácio à segunda edição de A crítica da razão pura;
II – A sociologia de Max Weber: conceitos sociológicos fundamentais;
III – Max Weber: método e objetividade – a concepção weberiana de verdade científica;
IV – Max Weber: ciência e política.
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________. A ética protestante e o “espírito” do capitalismo. São Paulo: Companhia das Letras, 2004.

Observações:

Quanto às formas de avaliação, ao final de cada uma das unidades propostas serão realizados trabalhos
em grupo a partir de questões colocadas pelo professor; ao final do curso, será realizado um trabalho
individual, cuja dissertação versará sobre tema específico presente em qualquer das unidades da sigla.
O horário de atendimento aos alunos dependerá do acerto entre disponibilidade da turma e aquela do
PED ou PAD indicados para o auxílio docente.

