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DISCIPLINA 
 
CÓDIGO  / TURMA NOME 

HZ 754A Tópicos Especiais em Sociologia VII 

"Pierre Bourdieu" 

 
PRÉ-REQUISITOS 

HZ158 HZ258 HZ358/ AA200 

 
CARGA HORÁRIA:  (Nº DE HORAS POR SEMANA) 

TEORIA: 04 PRÁTICA: 00 LABORATÓRIO: 00 ORIENTAÇÃO: 00 ESTUDO: 00 

ATIVIDADE À DISTÂNCIA: 00 HORAS AULA EM SALA: 04 CRÉDITOS: 04 

 
HORÁRIO : 

Quinta-feira, das 14h00 às 18h00 

 
PROFESSOR (A)  RESPONSÁVEL                                            CONTATO: 

Samira Feldman Marzochi marzochi@gmail.com 

 
 
EMENTA 

Esta disciplina terá seu programa definido em função do andamento das pesquisas que 
estão sendo realizadas no departamento de Sociologia. 

 
 
PROGRAMA 
Nascido como programa para um grupo de estudos em andamento, o curso visa aprofundar 
o conhecimento sobre a sociologia de Pierre Bourdieu entre alunos de graduação, situando 
este autor no âmbito do estruturalismo francês e resgatando suas contribuições teóricas 
mais agudas para uma teoria sociológica crítica. Visa também fornecer direção para futuras 
pesquisas etnogáficas e/ou teóricas sobre grupos, instituições, movimentos sociais, 
manifestações culturais e artísticas, mercado, consumo, publicidade empresarial e política 
etc.    
 
 
PLANO DE DESENVOLVIMENTO 
1. O autor: 
- Biografia 
- Formação acadêmica 
- Herança filosófica 



- Apropriação da linguística 
- A etnologia 
- O estruturalismo em Bourdieu 
 
2. Conceitos fundamentais: 
- Campo simbólico 
- Agente e estrutura 
- Praxiologia 
- Habitus 
- Visão e di-visão de mundo 
- Capital simbólico, cultural, econômico, social 
- Economia 
- Mercado 
- Legitimação 
- Dominação 
- Mediação simbólica 
 
3. Os fundamentos epistemológicos da crítica em Bourdieu: 
- Consciente e inconsciente 
- A noção de interesse 
- Universal e particular 
- Produção e reprodução social 
- Crítica imanente e transcendente 
- Problemas do substancialismo 
- A questão da emancipação 
- Representações, referentes, traços distintivos 
- Variações sobre o tema da exclusão social 
 
4. Bourdieu e os clássicos das Ciências Sociais 
- Weber: ação social, legitimidade, racionalização, burocracia 
- Durkheim: representações coletivas, fatos sociais, instituições 
- Marx: infraestrutura, superestrutura, ideologia, classes sociais, luta de classes 
- Lévi-Strauss: estrutura, sistema, mito, relações sociais, fronteiras significativas 
- Gramsci: visão de mundo, bloco histórico, hegemonia 
 
5. Bourdieu e ambientalismo: associação impossível? 
- Natureza e cultura  
- A competição destrutiva 
- Globalização e mundialização a partir de Bourdieu 
- Um neo-iluminismo militante?  
 
 
BIBLIOGRAFIA  
Será definida levando-se em conta as leituras já realizadas pelos alunos inscritos 
 
 
FORMAS DE AVALIAÇÃO 
Debates em aula e elaboração de um trabalho final que demonstre as reflexões 
desenvolvidas individualmente sobre a discussão bibliográfica. Avaliação da autonomia 



intelectual, do empenho sobre as leituras, da capacidade de pesquisa. 
 
HORÁRIO DE ATENDIMENTO A ALUNOS 

12:00h às 13:00h das quartas-feiras. 
 
 


