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OBJETIVOS

Objetivos Gerais:
1. Compreender* o pensamento marxiano como uma teoria crítico-negatica do modo capitalista de
produção. Apreender as categorias analíticas da teoria materialista do social e conhecer a
influência de Karl Marx na análise da sociedade capitalista contemporânea.
2. Compreender a abordagem sociológica positivista-funciolnalista, considerando a complexa
relação entre o individuo e estrutura social. Levar o aluno a uma reflexão crítica do legado
positivista, a partir do estudo da obra de Émile Durkheim.
3. Compreender a sociologia compreensiva de Marx Weber. Caracterizar suas principais
contribuições teóricas, como os conceitos de ação social, relação social, associação, tipo ideal e
individualismo metodológico.
4. Abordar, a partir dos clássicos estudados (Karl Marx, Émile Durkheim e Max Weber), temas
transversais, como exercício da reflexão no diálogo entre suas teorias.
*Compreender: alcançar com a inteligência (ler por dentro)

EMENTA
1. A constituição da teoria materialista social como análise crítico-negativa do modo de produção
capitalista. A produção teórica de Karl Marx como fundamental para a análise do capitalismo e
seus desdobramentos na sociedade contemporânea.
2. A Sociologia como ciência e a objetividade nas Ciências Sociais. A construção do objeto e do
método na sociologia positivista de Émile Durkheim. Os principais conceitos do positivismo
sociológico.
3. A teoria da ação de Max Weber. A sociologia e o problema dos valores. O historicismo. O
método compreensivo. O tipo ideal.

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA

1. O lugar histórico da sociologia;
2. A teoria social de Karl Marx – fundamentos à sociologia da contradição:
- As fontes constitutivas da teoria social marxiana
- O trabalho como protoforma da práxis humana X o estranhamento do trabalho;
- O processo de produção do capital;
- As classes sociais na análise marxiana;
- Revolução política e emancipação humana;
- As principais correntes marxistas no século XX e a análise do capitalismo
contemporâneo.
3. Émile Durkheim e a sociologia do consenso:
- Contexto e influências sobre o pensamento de Durkheim: o quadro da sociologia
funcionalista;
- Da divisão social do trabalho;
- As regras do método sociológico;
- O suicídio (teoria e pesquisa);
- A religião como fato social;
– Estado, educação e processo de socialização.
4. Max Weber e a sociologia compreensiva
– Primeiras pesquisas: o problema agrário e a questão nacional;
– A metodologia sociológica em Weber;
– Conceitos sociológicos fundamentais;
– Caracterização weberiana de capitalismo;
– Sociologia da religião e desencantamento do mundo;
– Estratificação social na teoria weberiana.
5. Os clássicos e alguns temas “transversais”
– Capitalismo;
– Socialismo;
Globalização.
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