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Há, contudo, pelo menos duas outras histórias da 
sociologia que precisam ser contadas, o que deve 
ocorrer simultaneamente com a história das ideias. 
Uma delas é a história da prática da sociologia, dos 
métodos de pesquisa e das pesquisas realizadas, 
porque não se deve tomar como óbvio que as ideias 
foram as forças motrizes ou a principal realização de 
qualquer escola sociológica. De um determinado ponto 
de vista, que defendo com firmeza, a história da 
sociologia não é a história da grande teoria, mas a dos 
grandes trabalhos de pesquisa, dos grandes estudos 
sobre a sociedade. A terceira história da sociologia é a 
das instituições e organizações, dos locais onde o 
trabalho sociológico foi realizado, porque nenhuma 
ideia existe por si mesma, em um vácuo; as ideias só 
existem porque são levadas adiante por pessoas que 
trabalham em organizações que perpetuam essas 
ideias e as mantêm vivas.  (BECKER, HOWARD, 
Conferência em 24 de abril de 1990, durante sua 
última visita ao Brasil).  

 
 
I. EMENTA 
Correntes teóricas e autores fundamentais da sociologia ou teoria social contemporânea. 
Relação indivíduo e sociedade. Possibilidades e desafios às teorias sociológicas atuais e 
processos em transição 
 

 
II.  Objetivos: 
1.  Reconhecer os conceitos, as epistemologias e as grades  de  leitura  em sociologia 
contemporânea:  questões teóricas conceituais, as tensões no interior da disciplina, a 
solução para  problemas metodológicos, seus dilemas e seus processos;  
2. Identificar por que persistem  matrizes  disciplinares  e  analisar suas relações  com 
as tradições, os estilos, as carreiras, a formação, os fluxos de expansão dos problemas  
empíricos e teóricos, a crise de confiança nos saberes e a vinculação com o  próprio 
processo de fazer a tese e/ou a dissertação; 
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3. Observar e apreender como se produzem as rupturas epistemológicas modernas e 
pós-modernas  -  As novas  teorias e os seus desafios são parte do diálogo necessário a 
construção de soluções para os problemas da ciência sociológica e da sociedade 
contemporânea e envolvem níveis epistêmicos,éticos e políticos; 

 
III. Dinâmica das aulas, do processo do curso e das  avaliações 

Os textos serão analisados à luz das experiências, da leitura, das preocupações 
formativas e teórico- metodológicas. O esforço deverá ser em direção a compreensão 
dos princípios conceituais e metodológicos da sociologia contemporânea, visando o 
oficio de produzir conhecimento, seja capacidade para organizar ideias, distinguir, 
aproximar e transversalizar.  Níveis a considerar: 1. Questões do conhecimento; 2. 
Ciência sociológica, mudanças e quais crises?; 3. Pressupostos compartilhados; 4. 
Patrimônio disciplinar (multi, inter, transdisciplinar); 5. O alcance dos conceitos para os 
processos de análise; 6. Os problemas metodológicos; 8. Os valores como espaço de 
percepção cientifica e convivência social.  O pós-graduando e a pós graduanda deverão 
acompanhar o processo de desenvolvimento do curso, não apenas cumprindo o 
calendário de leitura proposto neste plano, e que será indicado aula a aula, mas também 
como participante ativo das aulas e confeccionando os exercícios propostos. Condição 
esta, indispensável para o desenvolvimento do processo de aprendizagem e do 
seguimento da construção do seu próprio processo formativo e de pesquisa. As aulas 
serão desenvolvidas tanto pela professora, como por meio de participações dos/das 
estudantes em sala de  aula  e de exercícios realizados  em casa.  
****Em algumas aulas predeterminadas, discentes deverão preparar pontos do texto e 
propor  um exercício reflexivo  de cunho analítico para os colegas.  Todos deverão fazer 
o exercício pelo menos  uma vez.  
 
IV. Avaliação:  
2. Presença, participação e engajamento nas  aulas; 
3. Leitura e confecção dos exercícios de avaliação e reflexão; 
4. Apresentação de sínteses orais correspondentes a estrutura de alguns textos: tema, 
objetivos, metodologia, problemas,  conceitos utilizados  e capacidade analítica do  texto 
(aprendizado metodológico); 
 Critérios: Apresentação visual, problematizações, conexões com as questões do que 
cada um já conhece. Todos deverão falar. A cada final de unidade todos deverão 
apresentar as sínteses das questões focando aspectos (que serão orientados). Estes 
aspectos deverão ser extraídos da reflexão produzida a partir dos textos. Trata-se de 
apresentações parciais  do trabalho a se  elaborado no final da  disciplina. As sínteses 
podem ser trabalhadas em grupos de 3 ou 4 apresentadas em aula e entregues à 
avaliação.  O trabalho final  pode ser realizado individualmente ou  em duplas.   

 
Programa  
Unidade I -   Sociologia ou teoria Social?   Das  estruturas   as  interações  sociais: Quais 
perspectivas para as passagens entre o objetivo, subjetivo, coletivo e individual? 
Reformulações possíveis e questões para a sociologia contemporânea. 
 
Aula 1 -  Introdução: Uma  conversa  sobre  conceitos -  primeiro dia -  avaliar  quanto o  
grupo  sabe  a  respeito  da  teoria  clássica. Paradigmas do conhecimento na teoria social. 
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Formas de expressão da racionalidade e estratégias discursivas – formação de um rizoma? – 
(Durkheim, Marx,Weber, Simmel). As heranças...  ***Apresentar o  caminho da  disciplina. 
Aula 2-   Da  estrutura  para as interações - Indivíduo, Sociedade e Teoria da Figuração 
.Elias (1897-1990).  
Ler: CORCUFF, Philippe. De las estruturas sociales a las interaciones. In: ______. Las Nuevas 
Sociologias: principales corrientes y debates, 1980 -2010. Buenos Aires: Siglo Veintiuno. 
p.35-66. 
.ELIAS, Norbert.  A sociedade dos indivíduos. SCHROTER, Michael (org.). Rio de Janeiro; Jorge 
Zahar editor, 1987. p. 7 - 60; 102 - 125. 
Complementar -  ELIAS, Norbert. O processo civilizador. Vol. II. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 
1993 (“Sugestões para uma teoria dos processos civilizadores”)  
Aula 3 e  4 - O construtivismo estruturalista de Pierre Bourdieu (1930-2002). Entre habitus, 
campo  e  violência simbólica. (estrutura, sujeitos  e  agências).  
Ler:  Bourdieu, Pierre.  El sentido práctico.  Buenos Aires: Siglo Veintiuno,  2007. p. 9-217. 
.BOURDIEU, P. Coisas Ditas. São Paulo, brasiliense,2004.  
.THIRY-CHERQUES, Hermano Roberto.  Pierre Bourdieu: a teoria na prática. Disponível  em: 
http://www.scielo.br/pdf/rap/v40n1/v40n1a03.pdf. Acesso em: jul 2016.  
***** Existem  scaner online dos textos de  Bourdieu. Buscar e compartilhar. 
Aula 5 e  6 - A teoria da  estruturação em Giddens: dualidade da estrutura e  competência  
dos atores.  
.GIDDENS, Anthony. A Teoria da Estruturação. Rio de Janeiro, Zahar, 1978, pp. 164-177. 
.GIDDENS, Anthony. A transformação da intimidade: sexualidade, amor e erotismo nas 
sociedades modernas. São Paulo: Editora UNESP, 1993.  
.GIDDENS, Anthony. As  consequências  da  modernidade. 2a edição. São  Paulo: UNESP, 
1991. 
.______.Dualidade  da  Estrutura: Agencia e Estrutura. Portugal: Oleiras, 2000. Disponível 
em: 
file:///E:/Topicos%20%20%20Avan%C3%A7ados%20p%C3%B3s%20mestrado%20e%20%20
dou/GIDDENS,%20Anthony.%20Dualidade%20da%20Estrutura.pdf. >. Acesso  em: 17 jul 
2016. 
Complementar: CORCUFF, Philippe.  De las estruturas  sociales a las interaciones. In: 
.______. Las  Nuevas Sociologias: principales corrientes y debates, 1980 -2010. Buenos 
Aires: Siglo Veintiuno. p.35-66. 
.CAILLÉ, Alain. Individualismo y holismo metodológicos ? Mas Allá de La controvérsia? In: 
Teoría anti-utilitarista de La acción. Fragmentación de uma sociologia general. Buenos Aires: 
WALDHUTER, editores, 2010. p. 197 -211. 
 
+-  24 HORAS 
Obs: Ao final da  unidade  deverão  entregar um quadro comparando os autores  nos pontos 
que  serão  definidos. 
 
Unidade II -  Da interação  as  estruturas  sociais: construtivismo, etnometodologia, 
interacionismo, do micro ao macro,  teoria do  ator em rede: fronteiras  e  possibilidades. 
Peter Berger  e  Thomas  Luckmann, Garfinkel, Cicourel.  Outros  são mais  recentes  como: 
Callon  e  Latour.  
 
Aula 7 e  8  

http://www.scielo.br/pdf/rap/v40n1/v40n1a03.pdf
file:///E:/Topicos%20%20%20AvanÃ§ados%20pÃ³s%20mestrado%20e%20%20dou/GIDDENS,%20Anthony.%20Dualidade%20da%20Estrutura.pdf
file:///E:/Topicos%20%20%20AvanÃ§ados%20pÃ³s%20mestrado%20e%20%20dou/GIDDENS,%20Anthony.%20Dualidade%20da%20Estrutura.pdf
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.CORCUFF, Philippe.  De las interacciones a las estructuras sociales.  In: ______. Las Nuevas 
Sociologias: principales corrientes y debates, 1980 - 2010.   Buenos Aires: Siglo Veintiuno, 
2013.p.67-86. 
Aula 9 e  10  
.BERGER, Peter L.; LUCKMANN, Thomas. A construção  Social da Realidade. Petrópolis: 
Vozes2000.p. 173-247.  
.BECKER, Howard.  A escola de Chicago. Conferência, Rio de Janeiro, Mana,  vol.2 no.2, p. 
177-188, out, 1996. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-
93131996000200008&script=sci_arttext. Acesso em:   20 jul  2016. 
Aula 11 e 12 – Interacionismo  
.GOFFMAN, Erving. A Representação do Eu na Vida Cotidiana. Petrópolis, Vozes, 2006. 
.______.  Estigma. Notas sobre a manipulação da identidade deteriorada. Rio de Janeiro: 
Editora FGV, 2000. 
.CAILLÉ, Alain. Teoria de la acción  y de  sujeto.  In: Teoría anti-utilitarista de La acción. 
Fragmentación de uma sociologia general. Buenos Aires: WALDHUTER, editores, 2010. p. 85 
– 94.  (Teoria  da  Ação e  do Sujeito). 
****Se der  tempo  -  Latour, Ator-Rede, Híbridos… 
.LATOUR, Bruno. Jamais Fomos Modernos. São Paulo, Editora 34, 2000. 
.______.  Ciência em ação. São Paulo: Editora Unesp, 2000. 
.______. Políticas da natureza: Como fazer ciência na democracia. São Paulo/Bauru:EDUSC, 
2004. 
Ler síntese disponível em: https://sociologiassociativa.wordpress.com/2011/03/24/jamais-
fomos-modernos-latour-1994-1991/>. 
Acesso em: 5 jun 2016.  Ver também: 
http://revistacult.uol.com.br/home/2010/03/entrevista-bruno-latour/;  
http://www.scielo.br/pdf/physis/v12n1/a12.pdf 
Complementar: 
.COULON, Alain. A escola de Chicago. Campinas, SP: Papirus, 1995. 
 
Unidade III - Teorias Descoloniais e feministas: sujeitos, identidades,    (pós- 
estruturalistas).  Identidades, individualidade e subjetividades na pos-modernidade  
Aula 13, 14, 15 
.HALL, Stuart.  Marcos para os estudos culturais estudos culturais dois paradigmas   e  
Significação, representação, ideologia Althusser e os debates pós estruturalistas.  In: SOVIK 
Liv (Org).   Da Diáspora identidades e  mediações culturais. Belo Horizonte: UFMG, Brasília: 
Representação da  UNESCO, 2003. (parte II).  
HALL, Stuart.  SILVA, Tomaz Tadeu; LOURO, Guacira Lopes. A identidade cultural  na  pós-
modernidade. Rio de Janeiro: DP$A, 2005.  
.MISKOLCI, Richard. “A Teoria Queer e a Sociologia: o desafio de uma analítica da 
normalização”. Sociologias, Jun 2009, n.21, p.150-182. 
.BUTLER, Judith.  Problemas de gênero: feminismo e subversão da identidade. Rio de 
Janeiro: Civilização Brasileira, 2003  ler  o livro todo. 
.BUTLER, Judith. Deshacer el Genero. Barcelona: Paidós, 2006.  
.SOLEY-BELTRAN, Patrícia. Transexualidad y la matriz heterosexual: un estudio crítico de 
Judith Butler. Barcelona: Ediciones Bellaterra, 2009. p.13-223 
.PRECIADO, Beatriz. Multidões queer: notas para uma política dos anormais. Estudos 
feministas, Florianópolis, CFH/CCE/UFSC, v.19, n.1, p. 11-20, 2011 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-93131996000200008&script=sci_arttext
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-93131996000200008&script=sci_arttext
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-93131996000200008&script=sci_arttext
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-93131996000200008&script=sci_arttext
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-93131996000200008&script=sci_arttext
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-93131996000200008&script=sci_arttext
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-93131996000200008&script=sci_arttext
https://sociologiassociativa.wordpress.com/2011/03/24/jamais-fomos-modernos-latour-1994-1991/
https://sociologiassociativa.wordpress.com/2011/03/24/jamais-fomos-modernos-latour-1994-1991/
http://revistacult.uol.com.br/home/2010/03/entrevista-bruno-latour/
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Obs:  Pensadores como Edward Said, Homi Bhabha, Stuart Hall, Boaventura de Sousa 
Santos, Gayatri Spivak, Chandra Mohanty, bell hooks, entre inúmeras outras feministas e 
outros pensadores pós-colonialistas, têm colaborado para fazer avançar este debate 
 
IV  Estrutura  da  avaliação  – colocar  para  conversar os  pontos  realizados   em cada  
unidade  e  fechar com um foco  de eleição.  
Cronograma 
Agosto -  9,16,23,30 
Setembro - 6 não haverá aula, 13,20,27 
Outubro -  4,11,18,25, 
Novembro – 1,8,22,29 
Dezembro -  6,13 se  necessário 
 
Obs:  O programa   poderá  ser  modificado  se  as  circunstâncias   o exigirem.  


