
 

NSTITUTO DE ILOSOFIA && IÊNCIAS UMANAS 

      CURSO DE GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS SOCIAIS / INTEGRAL – 16 

11oo..  SSeemmeessttrree  ddee  22001122  

 
DISCIPLINA 
 
CÓDIGO  / TURMA NOME 
HZ358/B SOCIOLOGIA DE WEBER 
 
PRÉ-REQUISITOS 
Não há 

 
CARGA HORÁRIA:  (Nº DE HORAS POR SEMANA) 
TEORIA: 02 PRÁTICA:02 LABORATÓRIO:00 ORIENTAÇÃO:02 ESTUDO:00 

ATIVIDADE À DISTÂNCIA: 00 HORAS AULA EM SALA:04 

 
CRÉDITOS:  
06 
 
HORÁRIO: 
Segunda-feira– 19 - 23 h. 

 
PROFESSOR (A)  RESPONSÁVEL                                            CONTATO: 
Jesus José Ranieri jranieri@unicamp.br 

 
 
PED:  A (     )  B(     ) ou C (      ) 
  

 
PAD 
Hyury Pinheiro Hyure.pnh@gmail.com 
 
 
EMENTA 
 O curso sobre o pensamento de Weber aborda alguns aspectos da obra deste 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. 
 
PROGRAMA 
O programa tem por conteúdo parte dos textos metodológicos de Max Weber, uma vez 
que o recurso epistemológico 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. 
 
 
PLANO DE DESENVOLVIMENTO 
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. 
 
 
BIBLIOGRAFIA  

KANT, Immanuel. Crítica da razão pura, Calouste Gulbenkian, 1997. 

WEBER, Max. “Conceptos sociológicos fundamentales” e “Los tres tipos puros de la 
dominación legítima”. In: Economia y sociedad (Esbozo de sociologia 
comprensiva), México: Fondo de Cultura Econômica, 1984. 

________. “A ‘objetividade’ do conhecimento na Ciência Social e na Ciência Política”. 
In: Metodologia das Ciências Sociais, parte 1 (2ª. Edição), São Paulo: Cortez; 
Campinas: Editora da Universidade Estadual de Campinas, 1993. 

________. “O sentido da ‘neutralidade axiológica’ nas Ciências Sociais e Econômicas”; 
“Sobre algumas categorias da Sociologia Compreensiva” e “Estudos críticos sobre a 
lógica das Ciências da Cultura”. In: Metodologia das Ciências Sociais, parte 2, São 
Paulo: Cortez; Campinas: Editora da Unicamp, 1992. 

________. Ciência e política: duas vocações, São Paulo: Cultrix, s/d. 

________. A ética protestante e o “espírito” do capitalismo. São Paulo: Companhia das 
Letras, 2004. 

Bibliografia complementar: 

ARON, Raymond. As etapas do pensamento sociológico, São Paulo: Martins Fontes, 
2002. 

COHN, Gabriel. “Introdução”. In: Cohn, Gabriel (org.) Weber. Coleção Grandes 
Cientistas Sociais, no. 13, São Paulo: Ática, 1996. 

FREUND, Julien. Sociologia de Max Weber, Rio de Janeiro: Forense-Universitária, 
1987. 

SAINT-PIERRE, Héctor Luis. Entre a paixão e a razão, Campinas: Editora da 
Unicamp, 1991. 

 
 
 



FORMAS DE AVALIAÇÃO 
Ao final de cada unidade, 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 
disciplina. 
 
HORÁRIO DE ATENDIMENTO A ALUNOS 

A combinar. 
 


