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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  2020.  
Quarta-feira  de  14  - 18 horas 
Professora: Profa Dra  Marlene Tamanini 
tamaniniufpr@gmail.com  

“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 disseminação do  conhecimento 

na modernidade;  denotamente  para  as ciências  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 teóricos, bem como a crise de confiança no conhecimento e sua 

vinculação com os processos contemporâneos; 
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3. Compreender a relação entre  a produção do conhecimento: seus contextos, as vozes, 
os sujeitos e os   valores, as questões teóricas e  conceituais, as tensões na busca  de 
solução para os problemas práticos, teóricos, metodológicos  e   políticos;  

4. Compreender as rupturas  que emergem nos conceitos, no pensamento, nas 
epistemologias modernas, pós-modernas e decoloniais.   

5.  Pensar  as  novas  realidades   e  quanto  as  teorias podem ou não indicar  caminhos. 
 

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 -  Sessão  I  
Aula I – Apresentar programa e fazer a 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  crítico 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, em grupo,  apontando:  Contexto, Representação da sociedade, 

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

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

Aula III -   KUHN, Thomas. A estrutura das revoluções científicas. São Paulo: Editora 

perspectiva, 1962 (tem versões online). (1 sessão) (Preparar um quadro em grupo, apontando:  

Contexto, Representação da sociedade, Representação do sujeito, Método, Modelo de 

referência, Construção dos instrumentos de conhecimento, Objetivo privilegiado, Relação a 

valores, Clima sociohistórico, Limites).   

Sessão II - Crítica  ao modelo científico  ocidental. Por onde  passam  as  
construções/desconstruções? Recolocação de  problemas e epistemologias. 
Aula IV - SANTOS Boaventura  Souza de. Um discurso  sobre  a  ciência. Porto:Edições  
afrontamento, 1985. 
SANTOS Boaventura Souza de. Ciência  e senso comum. In: _____. Introdução a uma ciência 
pós-moderna.  São Paulo: Graal, 2003. 
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.  
______.  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. 
SANTOS, Boaventura de Souza. Modernidade, identidade e a cultura de fronteira. Tempo 
Social; Rev. Sociol. USP, S. Paulo, 5(1-2): 31-52,1993 (editado em nov. 1994). Obs: Tem outros   
online. 
Apresentação da Avaliação nota I:  Fechar  os   quadros comparando  Popper, Khum  e Santos   

com os  pontos  apresentados  acima.  Cada  grupo deverá   apresentar  seu consenso – nota   

coletiva  I 
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Aula V -   Olhar  as saídas  sociológicas e/ou problemas nos  clássicos para  contrapor   formas 
de produzir saberes. 
Trabalhar   com o quadro síntese. Durkheim, Marx, Weber. 
Obs:  Esta  aula   precisará  ser  preparada por todos  com o  preenchimento  do quadro 
fornecido pela professora  e será   comparada  com  as  sequências. 
 
Mais  ou menos  20 horas 
 
Unidade II –  
A) Programa Relacionista.  Linguagem  construtivista  e/ou seria sentidos  de  uma  
contemporaneidade contraposta?   
1. Epistemologias   estruturalistas?  Das  estruturas sociais   as  interações. Uma forma  de 

pensar e suas  consequências. 
Aula VI - CORCUFF, Philippe.  De las estruturas  sociales a las interaciones. In: ______. Las  

Nuevas Sociologias: principales corrientes y debates, 1980 -2010. Buenos Aires: Siglo 

Veintiuno, 2015, p.34-66. 

 LEVI-STRAUSS, Claude.  A noção de estrutura em etnologia. In: LEVI-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.  
Aula  VII – 
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 
 

B)  Das interações sociais  para  as  estruturas? OU  redes? O  que  os  conceitos  atraem 

ou deslocam  de    outras  teorias  e  da  observação? 

2.  As  heurísticas  de  imaginários  dissidentes? 

Aula VIII -  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. 
(Preparar um quadro, em grupo, 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 IX e X -  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  

http://www.bsolot.info/wp-content/uploads/2011/02/Bourdieu_Pierre_y_Wacquant_Loic-Una_invitacion_a_la_sociologia_reflexiva.pdf
http://www.bsolot.info/wp-content/uploads/2011/02/Bourdieu_Pierre_y_Wacquant_Loic-Una_invitacion_a_la_sociologia_reflexiva.pdf
http://www.bsolot.info/wp-content/uploads/2011/02/Bourdieu_Pierre_y_Wacquant_Loic-Una_invitacion_a_la_sociologia_reflexiva.pdf
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/
http://www.scielo.br/pdf/physis/v12n1/a12.pdf
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epistemológicas). (2 sessões) (Preparar um quadro, em grupo, 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).  Avaliação   II  -  comparaçao Latour e  Foucault. 

 

Mais ou menos  12 horas 

 

Unidade  III     – Priorizando decolonização, sujeito, identidades-–  Apresentação  por grupos 

e, em sala.  Mapear  as  principais  questões  em cada  texto. 

Sessão 1-   Identidades, decolonização 
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. 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).   
BRAH, Avtar.  Diferença, diversidade, diferenciação. Cadernos Pagú. São Paulo: Unicamp, Pagu 
(26), janeiro-junho, p.329-376, 2006. 
MIGNOLO, Walter D. COLONIALIDADE - O lado mais escuro da modernidade. Tradução de 
Marco Oliveira. In: Revista Brasileira de Ciências Sociais. Vol. 32, n.º 94, Junho/2017.  
______. Desobediencia epistémica: retórica de la modernidad, lógica de la colonialidad y 
gramática de la descolonialidad. Argentina: Ediciones del Signo, 2010. 
 
+ ou  - 8   horas. 

Sessão 2 -  Interseccionalidades e estudos decoloniais 

BALLESTRIN, Luciana. América Latina e o giro decolonial. Revista Brasileira de Ciências Políticas 
[online], 2013, n.11, pp.89-117. Disponível em: http://dx.doi.org/10.1590/S0103- 
33522013000200004. Acesso em: 02 jun. de 2019.  
KIAN, A. Introduction: Genre et perspectives pos/dé-coloniales. In: Les Cahiers du CEDREF. 
Genre et perspectives postcoloniales. Université Paris Diderot – Paris 7, 2010. 
LUGONES, M. Rumo a um feminismo descolonial. Estudos Feministas, Florianópolis, 22, v. 320, 
setembro-dezembro, 935-952, 2014.  
SEGATO, Rita Laura. Colonialidad y patriarcado moderno: expansión del frente estatal, 
modernización, y la vida de las mujeres. En: YUDERKYS, Espinosa Miñoso, D. Gómez Correal, K. 
Ochoa Muñoz (edit.). Tejiendo de otro modo: Feminismo, epistemología y apuestas 
descoloniales en Abya Yala. Popayán, Colombia: Editorial Universidad del Cauca, 2014.p. 75-91. 
 
Complementar: 
MIÑOSO, Y, E; CORREAL, D, G; MUÑOZ, K, O. (org). Tejiendo de otro modo: Feminismo, 
epistemología y apuestas descoloniales en Abya Yala. Popayán: Editorial Universidad del 
Cauca, 2014. 
MOHANTY, Chandra Talpade. Bajo los ojos de Occidente: Feminismo académico y discursos 
coloniales. In: NAVAZ, Liliana Soárez; CASTILLO, Rosalva A. H (eds.). Descolonizando El 
feminismo: Teorías e prácticas desde los márgenes. Editora Catedra, 2008 
COLLINS, Patrícia Hill. Black feminist thought: Knowledge, consciousness, and the politics of 
empowerment. Routledge Classics. 2000.  

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-69092006000100007&script=sci_arttext
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-69092006000100007&script=sci_arttext
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-69092006000100007&script=sci_arttext
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-69092006000100007&script=sci_arttext
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-69092006000100007&script=sci_arttext
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-69092006000100007&script=sci_arttext
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-69092006000100007&script=sci_arttext
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____. Se perdeu na tradução? Feminismo negro, interseccionalidade e política emancipatória. 
Parágrafo, v. 5, n. 1, p. 6-17, jan./jun. 2017.  
 
Mais  ou menos  8  horas 
 

Aula IV- Ciborgues, gênero,  multidões, biotecnologias e  sujeitos.  

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.  
PRECIADO, Beatriz. Multidões queer: notas para uma política dos anormais. Estudos feministas, 
Florianópolis, CFH/CCE/UFSC, v.19, n.1, p. 11-20, 2011. 
_______. Texto Junkie: sexo, drogas e biopolíticas na era farmacopornográfica. N-1edições.org. 
2018. 
BUTLER, Judith. Deshacer el Genero. Barcelona: Paidós, 2006.  
 
Complementar: 
TAMANINI, Marlene. Sociologia de gênero e da sexualidade: contextos, conceitos e desafios. 
In: FAZZI, Rita; LIMA, Jair Araújo de. "Temas e questões contemporâneos da Pós-Graduação em 
Ciências Sociais no Brasil." Petrópolis: Vozes, 2020 (no prelo).  
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 II  e  III, ou eleger   um dos  pontos  desenvolvidos na unidade  III  

e   preparar  um texto  de   até  10 páginas.    

Cronograma -  depende  das decisões  pós  cancelamento  do calendário  por causa  do  

coronavírus.  

Março –   

Abril –  

Maio –  

Junho –  

 

Para   interesses   pessoais  indico   que  a    parte  de  retomada dos  clássicos   segue  estes   

fundamentos   bibliográficos abaixo. 

***Foco nos  pares conceituais herdados  da filosofia (idealismo X materialismo, sujeito X  
objeto, coletivo X individual, holismo X  individualismo. 
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. 
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DURKHEIM, Émile. O suicídio. São Paulo: Martins Fontes, 2000.   -  Livro  2  dentro do livro   a  

 parte  em que esta escrito  Livro segundo  causas  sociais  e tipos  sociais.   

  _____. As Formas elementares de Vida Religiosa. São Paulo: Edições Paulinas, 1989. (existem 
outras versões, mas nesta muita atenção a apresentação. p. 5-24).  Na versão  do  anexo Ler o 
capitulo I  e  Objeto da sociologia e questões  preliminares. Os ritos particulares  e  a 
ambiguidade  da  noção de  sagrado com as  conclusões.  
Para  pensar  as   formas elementares deve-se 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 dada 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? 

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. 
Perspectiva compreensiva (hermenêutica) Rizomas  
***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?   
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). 
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 
Perspectiva Dialética  
MARX, Karl. 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. 


