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EMENTA 
Num primeiro momento pretende-se passar ao aluno uma breve introdução à Sociologia e, 
posteriormente, o curso terá como foco a teoria da objetividade do fato social, a teoria da 
representação coletiva como conseqüência da organização social e a teoria dos princípios 
básicos que constituem a organização e montam os diferentes tipos de sociedade. Essas 
teorias serão seguidas até as leituras recentes de Durkheim no atual debate sobre o social. 
  
 



PROGRAMA 
Trabalharemos ao longo do semestre com alguns temas básicos para se entender a 
sociologia de Emile Durkheim bem como das condições históricas de surgimento de uma 
disciplina para o estudo da sociedade com bases cientificas.  Daremos ênfase, num primeiro 
momento, nas transformações pelas quais passou a sociedade européia que a levou a refletir 
sobre temas como anomia, fato social, solidariedade, divisão do trabalho etc. Neste 
momento analisaremos algumas obras de Auguste Comte de modo a compreender a 
influência do positivismo em Emile Durkheim. 
Em seguida nos debruçaremos sobre os textos fundamentai de Durkheim de modo a nos 
aprofundarmos no pensamento deste importante pensador. Passaremos pelos principais 
livros empreendendo uma análise detalhada e completa da obra. 
Por fim, nos determos sobre textos de eminentes sociólogos da atualidade que fazem uma 
reflexão importante sobre a obra durkheimniana. 
 
 
PLANO DE DESENVOLVIMENTO 
1. Introdução à Sociologia de Durkheim: 
- A sociedade européia pós-revolução industrial e revolução francesa. 
- Surgimento do positivismo. 
- Influencia de Augusto Comte em Emile Durkheim. 
 
2. Temas e textos em Durkheim: 
- Regras do método sociológico. 
- O suicídio. 
- A divisão do trabalho. 
- Formas elementares da vida religiosa. 
- Normas e moralidade como questão integrativa. 
- Normas e Direito. 
- A educação moral. 
 
3. Reflexões sobre o pensamento de Durkheim em comentadores contemporâneos. 
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FORMAS DE AVALIAÇÃO 
Duas provas semestrais, sendo que cada uma valerá 10 pontos. A média final será a nota 
final das duas provas dividida por dois. 
 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO A ALUNOS 

Agendamento através do email marinasoler78@gmail.com. 

 


