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Universidade  Federal  do  Paraná 
Programa de Pós-Graduação em Sociologia ( obrigatória  para  Doutorado) 

HC703 EPISTEMOLOGIA E TEORIA SOCIAL   -  primeiro  semestre  de  2018. 

Quarta-feira de  14  - 18 horas 
Professora: Profa Dra  Marlene Tamanini 
tamaniniufpr@gmail.com 

 
“E a libélula, sonhava  que era  sábio... 

E   os   cientistas sonhavam que não mais sonhariam,  e 

imaginavam que a imaginação havia morrido... 

Com eles   nascia  uma   nova  raça  de indivíduos frios e 

racionais e   que diziam   para si mesmos: “Somos reais, 

inteiramente.  Já  não  existe  em  nós  nem  crença,  

nem superstição”  (Nietzsche).  E  eles    pensavam  que,  

com eles,  a  civilização     alcançara  um  nível  nunca  

antes atingido”.  (WEBER). 

 
“Há, contudo, pelo menos duas outras histórias 

da  sociologia  que precisam ser contadas,  o que 

deve  ocorrer  simultaneamente  com  a  história 

das idéias. 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   idéias   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 idéia existe por si mesma, em um 

vácuo; as idéias só existem porque são levadas 

adiante por pessoas que trabalham em 

organizações que perpetuam essas   idéias   e   as   

mantêm   vivas”.     (BECKER, HOWARD,  

Conferência  em 24 de abril de 1990, durante sua 

última visita ao Brasil). 
 

“O  mais  importante  é  a  mudança,  o  movimento,  o 

dinamismo,   a   energia.   Só   o   que   está   morto   não 

muda!” (CLARICE LISPECTOR). 

 
Ementa:   Fundamentos   do   conhecimento   científico   moderno   e   contemporâneo.   Paradigmas   do 

conhecimento na teoria social. Crises e rupturas: saberes científicos e não-científicos. 
 

1.    Conhecer   os principais   rizomas   da   produção   e da dissiminação do   conhecimento   para   as 

ciências, denotamente  as humanas; 

2.    Identificar   como  persistem   as   matrizes   disciplinares  e     analisar   suas   relações   com  as 

tradições, os estilos, as carreiras, a formação, os  fluxos de  expansão dos  saberes  empíricos e
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teóricos,  bem  como  a  crise  de  confiança  em  nossos  saberes;  a    vinculação  com  o    

próprio processo   do fazer cientifico; 

3.    Compreender  a relação entre  a produção do conhecimento seus contextos, as vozes,  métodos 
e   valores, as questões teóricas e   conceituais, as tensões no interior das disciplinas, a solução 
de problemas metodológicos, seus dilemas e seus processos; 

4.    Perceber  as    relações  entre  a produção do  conhecimento  disciplinar   e interdisciplinar e  o 

dialogo  necessário    à  contrução de soluções  para  os problemas da  ciência  e  da  sociedade 

contemporânea; 

5.    Observar  e    apreender  como  se  produzem    as    rupturas  epistemológicas  modernas,  pós- 
modernas, decoloniais   -    um discurso sobre as ciências e suas mudanças,   uma história social 
do conhecimento. As  novas realidades, as   teorias  e  os  seus  desafios. 

 
Unidade I - Afinal que coisa é essa chamada ciência na modernidade? 
Alguns       fundamentos    do    conhecimento    científico    moderno    e    contemporâneo       -    Quantas 
epistemologias?  A quem atendem? 

 
Mapear questões 
Aula I – Programa e exposição geral  das  raízes  das  epistemologias modernas: Onde  e  como  elas  são 
confrontadas  nas ciências   naturais  e  humanas? 

Referencias. (Tem versões online). 
Aula II - POPPER, KARL. Ciência: Conjecturas e Refutações. In:           . Conjecturas e Refutações. Brasília, 

UNB,  1986.  (Considerar  que   o  racionalismo   critico  de   Popper   se  defrontará  com   o  relativismo  

de KHUN   e     com   o   “anarquismo’   de   Feyerabend).   POPPER,   Karl   –   Epistemologia   sem   um   

sujeito conhecedor.  Belo  Horizonte:  Editora  Itatiaia,  1975.  p.  108-150.    (1  sessão).    (Preparar  um    

quadro apontando:    Contexto,  Representação  da  sociedade,  Representação  do  sujeito,  Método,  

Modelo  de referência,  Construção  dos  instrumentos  de  conhecimento,  Objetivo  privilegiado,  

Relação  a  valores, Clima sociohistórico, Atitude). 

KUHN, Thomas. A estrutura das revoluções científicas. São Paulo: Editora perspectiva, 1962 (tem versões 

online).   (1   sessão)   (Preparar   um   quadro   apontando:      Contexto,   Representação   da   sociedade, 

Representação   do   sujeito,    Método,   Modelo   de   referência,   Construção   dos   instrumentos   de 

conhecimento, Objetivo privilegiado, Relação a valores, Clima sociohistórico, Atitude). 

Aula III-  FOUCAULT, Michel. As palavras  e  as  coisas. São Paulo: Martins Fontes, 1995. Prefácio, p.5-14; 

As  Ciências  Humanas,  p.361-404.  (Considerar  quais  são  as    rupturas    epistemológicas).  (2  sessões) 

(Preparar  um  quadro  apontando:   Contexto,  Representação  da  sociedade,  Representação  do  sujeito, 

Método,  Modelo de referência,  Construção dos instrumentos de conhecimento,  Objetivo privilegiado, 

Relação a valores, Clima sociohistórico, Atitude). 

Complementar: 

BACHELARD,   Gaston.   A   formação   do   espírito   científico:   contribuição   para   uma   psicanálise   do 
conhecimento. Rio de  Janeiro: Contraponto, 1996. 
ADORNO,W.Theodor. Sobre a  Lógica  de  las ciencias  sociales. In: POPPER, Karl R. ADORNO,W.Theodor, 
DAHERENDORF,  Ralf,  HABERMAS,  Jurgen.   La  Lógica  de   las   ciências  sociales.  Textos   Vivos.  
Mexico: Editorial Grijalbo,1978. p.29-55. 
BOUDON,  Raymond. Conhecimento. In: Tratado  de  Sociologia. Rio de   Janeiro: Zahar   Editor,  1995. p. 
519-560. 
BACHELARD, Gaston. A Epistemologia. Lisboa, Edições 70, 1993. 
ALEXANDER,    Jeffrey.        Las    teorías    sociológicas    desde    la    segunda    guerra    mundial.    Análisis 

multidimensional. Barcelona: Gedisa. 1987. Cap.1 “Qué es la teoría?” 

WALLERSTEIN,  Immanuel.  Las  incertidumbres  del  saber.  Barcelona:  Gedisa,  2004.  Cap.  “Las  Ciencias 

Sociales en el siglo XXI” 

BOUDON, Raymond. La Crise de La Sociologie:  Questions d'epistémologie sociologique,  Genève:Librairie 
Droz, 
1971. 
SCHUTZ, Alfred - "A Formação de Conceitos e Teorias nas Ciências Sociais" - cap. 2 de: Papers, vol. I - 

Martinus Nijhoff, Haia, 1962.
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KAUFMANN, Felix - Metodologia das Ciências Sociais. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1977. 

Exercício   para pensar:  Sobre  como  se  faz  ciência?       Quem    conhece?    Quem    é  o    objeto  do 

conhecimento?  Como  é  o  sujeito  desta  ciência?    Como  é  a  metodologia?  Consequências    para  os 

processos  do  conhecimento? 

Apresentação da Avaliação nota I:     produzir     um  esquema     comparativo  entre     estes     autores 

correspondendo  aos  pontos  acima  para  entregar  ao  final  das  sessões. 

Cada grupo deverá  apresentar seu consenso – nota  coletiva I 

 
+- 12 horas 

 
Unidade II  -  Paradigmas  do  conhecimento  na  teoria  social.  Formas  de  expressão  da  racionalidade  

e estratégias discursivas – formação de   um rizoma? – (Durkheim, Marx, Weber). As ciências sociais e as 

exigências  de  objetividade.  Quais  são  as  questões  para  a  formulação  do  “objeto”,  do  processo  de 

conhecer e das ciências  sociais? 

 
A)***Foco  nos   pares  conceituais  herdados   da  filosofia  (idealismo  X  materialismo,  sujeito  X   
objeto, coletivo X individual, holismo X  individualismo. 
Aula I: 

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.19-33. 

DURKHEIM, Émile. O suicídio. São Paulo: Martins Fontes, 2000. (2 aulas) 

  .  As  Formas  elementares  de  Vida  Religiosa.  São  Paulo:  Edições  Paulinas,  1989.  (existem  

outras versões, mas nesta muita atenção a apresentação. p. 5-24). (4 aulas). 

Exercício da aula I - Escolher uma das obras. Dividir  a  sala  em 2  grupos. 

Quem ficar com as   formas elementares deve considerar: Quais são as perguntas relativas aos modos de  

conhecer  e  aos  indivíduos  que  conhecem,  seus  processos,  caminhos  e  contextos?  Qual  ruptura 

epistemológica:  A  religião  é  retirada  da  teologia?  Como  se  constitui  em  objeto  sociológico?  Quais 

rupturas  com  os  determinismos  e  as  obras  anteriores?  Olhar  os  interlocutores  deste  contexto  para 

perceber como são   tensionados, como o conhecimento se produz, quais  as exigências metodológicas? 

 Na  obra:  O Suicídio devem observar  a  autonomia  explicativa  às  instituições  X  ações  humanas,  a 

relevância epistemológica  para  a produção  do conhecimento, os modos de conhecer e quem  são  os 

indivíduos   que   conhecem, seus processos, caminhos, contextos. Olhar   os   conceitos e interlocutores 

deste  contexto,  como  são    tensionadas  essas   relações,  como o conhecimento   se produz,  quais   as 

exigências metodológicas. Quais  limites? 

***Formular um modelo analítico coletivamente a partir destas questões e  do modelo que a 

professora indicará 

Texto complementar: 

IVAN Domingues. Epistemologia das ciências humanas (Tomo I: Positivismo e hermenêutica: Durkheim e 
Weber). São Paulo, Edições Loyola, 2004. 671 páginas. 
ADORNO,W.  Theodor.  Epistemología  y   Ciencias  Sociales.  Universitat  de   Valencia:  Frónesis,  Cátedra, 
2001. 
DURKHEIM, Emile.  Sociologia e ciências sociais. In:    A Ciência Social e a Ação, São Paulo: Difel, 1975. 
Aula II- Perspectiva compreensiva (hermenêutica) Rizomas (4 aulas) 
***Como pensar   o trabalho de descrição, explicação e interpretação das ciências sociais? Existe   uma 
teoria?  A  explicação causal e a interpretação dos sentidos da ação em  Weber são dois modos paralelos 
de explicação? Quais  são as  questões para  a  formulação  do “objeto”,  do processo  de  conhecer  e das 
ciências sociais? A ilusão objetivista? Quais sujeitos  do conhecimento? 
Exercício da aula II -  Cada  um deve ler  os textos e pensar  as  questões acima. ***Seguir completando o 

modelo analítico em casa a partir do modelo que a professora indicou na aula I. 

Ler:  WEBER,  Max.  Ensaios  sobre  a  teoria  das  Ciências  Sociais.  São  Paulo:  Centauro  Editora,  2003.   
(A 
objetividade do Conhecimento nas Ciências e Políticas Sociais; O Sentido da neutralidade Axiológica nas 
Ciências Sociológicas  e Econômicas).
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GUSMÃO, Luis de.   A concepção de causa na filosofia das ciências sociais em Weber. In: SOUZA, Jessé 
(org.). A atualidade de Max Weber. Brasília: UNB, 2000. p. 235-259. 
WEBER, Max. Sobre as teorias das ciências sociais. São Paulo: Editora Moraes, 1991. 
LAZARTE, Rolando. Max Weber: ciência e valores. São Paulo: Cortez,1996. p.1-57 
SAINT-PIERRE, Hector L. Max Weber. Entre a paixão e a razão.  2 ed. Campinas: UNICAMP, 1994.p.15-81 
Aula III -  Perspectiva Dialética (4 aulas) 
MARX. Quais são as questões para a formulação do “objeto”, do processo de conhecer e das ciências 
sociais? A ilusão objetivista? Sujeito do conhecimento. Quais  pares binários 
MARX, Karl. O método da economia política. In: FERNANDES, Florestan. MARX;ENGELS. São Paulo: Ática, 
1984. p. 409-417. 
BARRETT,  Michèle.  As  palavras     e     as     coisas:  materialismo   e     método       na  análise  feminista 

contemporânea.  In:  Estudos  Feministas,  Rio de  Janeiro, IFCS/UFRJ; Florianópolis, CFH/UFSC, v. 7, n. 1 e 

2, p.  109 -125,  1999. 

Metodologia: Cada  um deve ler  os textos  e pensar  as  questões acima. 
Fechar     o  quadro   comparativo   com   as   3  perspectivas   e  trazer   para     discussão   em  sala.  Nota 
coletiva II. 

 
+ 12 horas 

 
B)***Programa    Relacionista,    a    Linguagem        construtivista        ou    seria    sentidos        de        uma 
contemporaneidade contraposta? 

1.    Epistemologias   estruturalistas?  Das  estruturas sociais   as  interações. 
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.34-66. 

LEVI-STRAUSS,  Claude.   A  noção  de  estrutura  em  etnologia.  In:  LEVY-STRAUSS,  Claude.  Antropologia 

Estrutural.   Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1967. p.313-345.   ou In: Os Pensadores. São Paulo: Abril, 

1980. p. 1-23. 

            .  Aula  inaugural.  In:  GUIMARAES,  Zaluar,  Alba.  Desvendando  máscaras  sociais.  Rio  de  Janeiro: 
livraria Francisco Alves Editora S. A. 1980. p. 211-222. 
WACQUANT, Loic. Hacia uma praxeologia social: La estrutura y La lógica de La sociologia de Bourdieu. In: 
BOURDIEU,  Pierre;  WACQUANT,  Loic.  Una  Invitación  a  La  .Sociologia  reflexiva.  Buenos  Aires:  Siglo 
Veintiuno,             2012.             p.21-90.             Disponível             em:             <http://www.bsolot.info/wp- 
content/uploads/2011/02/Bourdieu_Pierre_y_Wacquant_Loic- 
Una_invitacion_a_la_sociologia_reflexiva.pdf>. Acesso em: 10 jan. 2017. 
            . El sentido práctico.  Buenos Aires: Siglo Veintiuno,  2007. p. 9-217. 
            . Homo Academicus. Buenos Aires: Siglo Veintiuno, 2008. 
            . Science de science et reflexivité. Paris: Raisons d´agir  éditions, 2001. p. 167-222. 
            .   El oficio   de científico,  Ciencia de la  ciencia  y reflexividad. Curso del College de France 2000- 

2001. (Traducción de Joaquín Jordé). Barcelona:  EDITORIAL ANAGRAMA, 2001.p. 212. 
 

-+ 8 horas 

 
2.    Das  interações  sociais    para    as    estruturas?    As  redes,  o  que    os    conceitos    atraem  

ou deslocam  de    outras  teorias.  As  heuristicas  de  imaginários  dissidentes? 

LATOUR, Bruno – Nous n’avons jamais été modernes. Paris: La Découverte, 1997. 
  .  Ciência em ação. São Paulo: Editora Unesp, 2000. Ler  o livro e   ler síntese  disponível em: 
https://sociologiassociativa.wordpress.com/2011/03/24/jamais-fomos-modernos-latour-1994-1991/>. 
Acesso em: 5 jun. 2017.  Ver também: http://revistacult.uol.com.br/home/2010/03/entrevista-bruno- 
latour/; 
http://www.scielo.br/pdf/physis/v12n1/a12.pdf. 
MORIN,  Edgar.  A  cabeça   bem  feita:  repensar   a   reforma,  reformar   o  pensamento.  Rio  de  Janeiro: 
Bertrand Brasil, 2003.(Tem online).  Ou  algo  que se “revele”  mais  interessante. 
Complementar
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REID,  Colleen; MAGUIRE,  Patricia; FISBY,  Wendy. Te ‘f’  word  has everyting to do  with  it:How  feminist 
inform action research.  Disponivel  em: http://sdi.sagepub.com/content/7/1/1/13. Acesso   em: 18 fev. 
2016 
+- 6 horas 

 

Unidade III -  Epistemologias   da  pós-modernidade, epistemologia  das  subjetividades 
Aula  I   –  Priorizando  decolonização  sujeito,  identidade  –   Apresentação   por  grupos  e,  em  sala.  

(4 aulas). 
SANTOS Boaventura  Souza de. A critica da razão indolente. Contra o desperdício da experiência. São 
Paulo: Cortez, cap. 1, p. 47 -117, 2000. 
SANTOS Boaventura Souza de. Para uma sociologia das ausências e uma sociologia das emergências. In: 
Conhecimento prudente para uma vida decente. São Paulo: Cortez, p.777- 813, 2004. 
            . Do Pós Moderno ao Pós-Colonial. E para além de um e Outro. Conferência de abertura no VII 
Congresso Luso-Afro-Brasileiro de Ciências Sociais, realizado em Coimbra em setembro de 2004. 
Disponível  em:  http://www.ces.fe.uc.pt/misc/Do_pos-moderno_ao_pos-colonial.pdf. 
  .  Entrevista  com Boaventura Sousa Santos: O intelectual de retaguarda . JERONIMO, Helena 

Mateus; NEVES,  José. Análise Social, 204, xlvii, (3.º), 2012 . Lisboa:  Instituto de Ciências Sociais da 
Universidade de Lisboa. 
Aula  II   –  Priorizando  decolonização  sujeito,  identidade  –   Apresentação   por  grupos  e,  em  sala.  

(4 aulas). 
COSTA, Sergio. Desprovincializando a sociologia A contribuição pós-colonial Sérgio Costa. Disponível 
em: < http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-69092006000100007&script=sci_arttext.> 
STUART, Hall -  A identidade cultural na pós-modernidade. Rio de Janeiro: DP&A, 1999. 
BOUTINET, Jean-Pierre – L’individu-sujet dans la société post-moderne, quel rapport à l’évenement? 

Disponivel em: < 

http://www.cairn.info/article.php?ID_REVUE=PP&ID_NUMPUBLIE=PP_013&ID_ARTICLE=PP_013_0037> 

. Acesso em: fev 2015. 

MARHIA, Natasha. Some human than others:Troubling   the “human” in  human security from critical 
feminist perspective. Disponivel  em: http://sdi.sagepub.com/content/44/1/19. Acesso  em: 18 fev 
2016. 
+- 8   horas 

 

Aula III – Que tipo de relação com os  problemas transversais   e interdisciplinares? 
LUFT, Eduardo. O problema  da  transdisciplinaridade: Ciência e filosofia hoje. In: VVAA.  (Org.). 
Interdisciplinaridade teoria e prática. Florianópolis:UFSC, 2014. p.15-32. Vol.II. (2 alunos para comentar) 
Também em: < https://periodicos.ufsc.br/index.php/interthesis/article/view/1807- 
1384.2014v11n1p66/26886>. Acesso em 10fev 2016 
PARODE, Valquíria Pezzi. Alcance e Limites da  interdisciplinaridade/transdisciplinaridade. In: VVAA. 
(orga). Interdisciplinaridade teoria e prática. Florianópolis: UFSC, 2014. p.33-46. 
ALVARENGA, A. T. de etal. Congressos Internacionais sobre Transdisciplinaridade: reflexões sobre 

emergências e convergências de ideias e ideais na direção de uma nova ciência moderna. São Paulo: 

Saúde e Sociedade,  vol.14,n.3,p.9-29,2005. Disponível em: < 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104- 

12902005000300003&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt>. Acesso em: 18 fev 2016 

Complementar: 

SANTOS, Laymet Garcia de. Quando   o   conhecimento tecnocientifico se torna   predação hight – tech: 
recursos   genéticos e conhecimento   tradicional no  Brasil.  In: .SANTOS,  Boaventura  de  Souza.  Semear 

Outras Soluções: Os caminhos  da biodiversidade e dos  conhecimentos rivais. Rio  de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 2005. p.127-165. 
FRICKER, Miranda. El feminismo en la  epistemologia: Pluralismo sin postmodernismo. In: FRICKER, 

Miranda; HORNSBY, Jennifer. Feminismos Y filosofia. Barcelona: IDEA BOOKS, S.A, 2001. p.161-180. 

*****Ver   videos  em casa http://www.siiepe.ufsc.br/palestrantes/ 
http://tvled.egc.ufsc.br/biblioteca/biblioteca/siiepe/24out_1eduardo.mp4 
+_6 horas
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Aula IV-  Tecnologia,  ciborgues, gênero,  biotecnologias, e  ciências (8 aulas). 

HARAWAY, Donna. Manifesto ciborgue: ciência, tecnologia e feminismo-socialista na década de 80.   In: 
HOLANDA, Eloísa Buarque de (Org.). Tendências e impasses: O feminismo como crítica da cultura. Rio de 
Janeiro: Rocco, 1994. P. 243-288. 
HARAWAY,  D.  Simians,  Cyborgs,  and  Women:The  Reinvention  of  Nature.  London,  Free  Association 
Books, 1991. p.164-5. 
  .  “Manifesto  ciborgue:  ciência,  tecnologia  e  feminismo-socialista  no  final  do  século  XX.”  In: 
SILVA,  Tomaz  Tadeu  da.  Org.  Antropologia  do  ciborgue.  As  vertigens  do  pós-humano.  Belo  
Horizonte: Autêntica, 2000. 
BUTLER, Judith. Deshacer el Genero. Barcelona: Paidós, 2006. 
ADAN,  Carme. Feminismo  y conocimiento: de la  experiência  de las   mujeres al Cíborg. Galícia: Spiralia 
ensaio, 2006. p. 223 - 314. 
ATLAN, Henri. O útero artificial. Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 2006. 
+- 4  horas 

 

 
Obs:  O programa  poderá  ser  modificado   se  as circunstâncias  o  exigirem. 

 
Trabalho final nota III - Eleger  um dos eixos   propostos  pelos  objetivos  e   fundamentar   a   partir 

dos   textos da unidade III, ou eleger   um dos  pontos  desenvolvidos na unidade  III  e   preparar  um 

texto  de   até  10 paginas.  Pode  ser  a  duas  mãos. 
 

Cronograma 

Março – 14, 21, 28 

Abril – 4, 11, 18, 25 

Maio – 2, 9,16,23,30 

Junho – 6, 13,20, 27 

Julho – (se precisar) 


