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DISCIPLINA NOME 
HZ158A Sociologia de Durkheim 

 
Horas Semanais 
Teóricas Práticas Laboratório Orientação Distância Estudo em Casa Sala de Aula 
04 00 00 02 00 00 04 
Nº semanas Carga horária total Créditos Exame Frequência Aprovação 
15 90 06 S 75% N 
 

 
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 consequência 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. 

 
Objetivos: 
O principal objetivo da disciplina é apresentar e discutir alguns conceitos durkheimianos fundamentais e suas relações. Como objetivo 
suplementar, a disciplina também envolverá discussões sobre a contemporaneidade do pensamento de Durkheim. A disciplina será 
voltada para alunos com pouco ou nenhum contato anterior com Durkheim.  

 
 

Programa: 
A disciplina terá seu desenvolvimento baseado na leitura e discussão das principais obras de Durkheim, i.e.:  Da divisão do trabalho social 
(1893); As regras do método sociológico (1894); O suicídio (1897); e As formas elementares da vida religiosa (1912). Como objetivo 
suplementar, a disciplina também envolverá discussões sobre a contemporaneidade da sociologia durkheimiana. A disciplina será 
voltada para alunos com pouco ou nenhum contato anterior com Durkheim.  
 
Bibliografia: 
Referências básicas (existem traduções brasileiras de todas as obras): 
 
DURKHEIM, Émile. Da divisão do trabalho social (1893). Disponível em: 
http://classiques.uqac.ca/classiques/Durkheim_emile/division_du_travail/division_travail.html 
 
__________. As regras do método sociológico (1894). Disponível em: 
http://classiques.uqac.ca/classiques/Durkheim_emile/regles_methode/regles_methode.html  
 
__________. O suicídio (1897). Disponível em: http://classiques.uqac.ca/classiques/Durkheim_emile/suicide/suicide.html  
 
__________. As formas elementares da vida religiosa (1912). Disponível em: 
http://classiques.uqac.ca/classiques/Durkheim_emile/formes_vie_religieuse/formes_vie_religieuse.html  
 
Referências Complementares: 
 
DURKHEIM, Émile.  Educação e sociologia (1922). Disponível em: 
http://classiques.uqac.ca/classiques/Durkheim_emile/education_socio/education_socio.html  

 
 
 

 
Docente: 
Nome: Pedro P. Ferreira 
Contato: laspa.unicamp@gmail.com 
PED: Raphael Silveiras 
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