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PLANO DE ENSINO  

– Período especial de atividades remotas / 1º semestre de 2021 – 
 

 Linha de pesquisa: Não se aplica. 
Disciplina: Cidadania e Sociedade Código: SOCI7000 
Nível: (  X ) Mestrado  (  X ) Doutorado Nº de matriculados/as:  

Nº de discentes de acordo com a proposta:  
Natureza: (  ) Obrigatória (  x) Eletiva  Carga horária: 60 Créditos: 04 
Professores: Pedro Rodolfo Bodê de Moraes, José Antônio Peres Gediel e André 
Giamberardino 
Ementa: Contrato e Contrato Social: confluências de elementos do direito privado e do direito 
público, na modernidade; Contrato Social, Estado nacional, identidades e cidadania; Direitos 
Humanos: a ampliação do Contrato Social para além dos Estados nacionais; Crítica aos Direitos 
Humanos: universalidade e parcialidade cultural. Cidadania e sociedade no Brasil pós-
escravista. Cidadania e sociedade no Brasil do século 21. 
 
Programa 

SESSÃO 1 – Apresentação e introdução. Contrato e Contrato Social: confluências de 
elementos do direito privado e do direito público, na modernidade. 
SESSÃO 2 – Contrato Social, Estado nacional, identidades e cidadania. 
SESSÃO 3 – Direitos humanos: ampliação do Contrato Social e crítica (universalidade e 
parcialidade cultural). 
SESSÃO 4 – Contrato e contratualismo: as leituras da antropologia e da sociologia 
SESSÃO 5 – Leituras contemporâneas. Cidadania e sociedade no Brasil pós-escravista. 
SESSÃO 6 – Leituras contemporâneas. Cidadania e sociedade no Brasil do século XXI. 
 
Metodologia/Descrição das atividades e recursos tecnológicos a serem empregados: a 
comunicação com a turma ocorre via e-mail e também via grupo de WhatsApp. Os encontros 
ocorrerão online, via plataforma Teams ou Zoom. Os/as estudantes realizam a leitura (seguindo 
as mesmas orientações das aulas presenciais abaixo) e participam do encontro de forma remota. 
Todas as aulas um ou dois alunos se responsabilizam pela sistematização da leitura e exposição 
inicial. Os textos selecionados serão disponibilizados pela mesma plataforma utilizada para as 
sessões.  As discussões dos temas propostos no programa serão desenvolvidas a partir das 
leituras obrigatórias e previamente programadas. O levantamento de questões, identificação da 
tese defendida pelo/a autor/a, identificação e compreensão dos conceitos envolvidos e a 
contextualização das temáticas são centrais para a compreensão e análise dos conteúdos. 
Orienta-se que as leituras sejam sistematizadas por escrito. Durante cada atividade, há espaço 
para debate, perguntas e comentários. 
 
Cronograma:  
 
- 30 hs de atividades síncronas, com encontros às sextas-feiras, às 14h, conforme 
cronograma. 
 
- 30 hs de atividades assíncronas reservadas às leituras dirigidas da bibliografia 
sugerida, orientações individuais e visualizações de filmes e vídeos previstos. 
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CRONOGRAMA / CALENDÁRIO 
 
SESSÃO 1 – 07/05 – Apresentação da disciplina e introdução. Ampliando a ideia de 
contrato e contrato social. Divisão de seminários. 
 
 
SESSÃO 2 – 21/05 – Do contrato ao contrato social, Estado nacional, identidades e 
cidadania. 
 
MAINE, Henry S. El derecho antigo. Madrid: Alfredo Alonso, 1893 (Cap. IX – Historia 
primitiva del contrato). 
 
MONATERI, P. G.; SAMUEL, G. La invención del derecho privado, p. 164-177. 
 
LEVI-STRAUSS. Estruturas elementares do parentesco. Petrópolis: Vozes, 1982 (Cap. I -  
Natureza e Cultura, p. 41-49). 
 
DURKHEIM, E. Da divisão do trabalho social. 2ª ed. - São Paulo, Martins Fontes, 1999 
(Cap. 3 do Livro I – “A solidariedade devida à divisão do trabalho ou orgânica”, p. 85-110) 
 
COSTA, Pietro. Poucos, muitos, todos: lições de história da democracia. Curitiba: Editora 
UFPR, 2012 (Parte II – Soberania – “O Estado”, p. 81-97) 
 
ARISTÓTELES. Política. (Livro III) 
 
SESSÃO 3 – 28/05 – Direitos Humanos: a ampliação do Contrato Social para além dos 
Estados nacionais. Crítica aos Direitos Humanos: universalidade e parcialidade cultural. 
 
SANCHEZ-RUBIO, David. Repensar derechos humanos: de la anestesia a la sinestesia 
(Introdução e Cap. II).  
 
TODOROV, Tzvetan. Nós e os outros: a reflexão francesa sobre a diversidade humana. Rio 
de Janeiro: Zahar, 1993. 
 
JOAS, Hans. A sacralidade da pessoa: nova genealogia dos direitos humanos. São Paulo: 
Unesp, 2013. 
 
 
SESSÃO 4 – 11/06 – Direito, contrato e contratualismo: leituras da antropologia e da 
sociologia 
 
DURKHEIM, E. Da divisão do trabalho social. 2ª ed. - São Paulo, Martins Fontes, 1999 
(Cap. 2 do Livro I – “Solidariedade mecânica ou por similitudes”, p. 39-84) 
 
MAUSS, M. O ensaio sobre o dom (1924), in: Sociologia e Antropologia. São Paulo: EdUsp, 
1974. 
 
SIMMEL, Georg. “A natureza sociológica do conflito”. In: MORAES FILHO, E. (org.). 
Simmel. São Paulo: Ática, 1983. 
 
WEBER, Max. “Sociologia do Direito”. In: Economia e Sociedade, vol. 2. Brasília: UnB, 
2004, p. 1-153. 
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FOUCAULT, Michel. Em defesa da sociedade. São Paulo: Martins Fontes, 1999 (Aula de 7 
de janeiro de 1976, p. 3-26). 
 
MARX, Karl. A Guerra civil em França, 1871. 
 
SESSÃO 5 – 25/06 – Leituras contemporâneas. Cidadania e sociedade no Brasil pós-
escravista. 
 
HOLSTON, James. Cidadania insurgente: disjunções da democracia e da modernidade no 
Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 2013 (Parte II – “Desigualdades”). 
 
NABUCO, Joaquim. O abolicionismo, 1883. 
 
NASCIMENTO, Abdias. O quilombismo. Rio de Janeiro: Ipeafro, 2019. 
 
SANTOS, Wanderley Guilherme dos. Cidadania e justiça: a política social na ordem 
brasileira. 1979. (Cap. 4 – “Do laissez-faire repressivo à cidadania em recesso” p. 71-82) 
 
 
SESSÃO 6 – 09/07 – Leituras contemporâneas. Cidadania e sociedade no Brasil do século 
XXI – Da cidadania concedida à cidadania insurgente 
 
CARVALHO, José Murilo de. Cidadania no Brasil: o longo caminho. 21ª ed. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 2016. 
 
LEÃO, Igor Zanoni C. C. “Populismo, cidadania concedida e desigualdade social”. 
Sociologias Plurais, v. 1, 2013, p. 84-101. 
 
HOLSTON, James. Cidadania insurgente: disjunções da democracia e da modernidade no 
Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 2013 (Parte III – “Insurgências”). 
 
SOUZA, Jessé. A construção social da subcidadania: para uma Sociologia Política da 
Modernidade Periférica. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2003 (Parte 2 e 3). 
 
Leituras complementares 
 
BOURDIEU, Pierre. “A força do direito”. In: O poder simbólico. Rio de Janeiro: Bertrand 
Brasil, 1989. 
 
LOCHAK, Danièle. Le droit et les paradoxes de l’universalité. Paris: Presses Universitaires 
de France. 
 
BERTMAN, Martin; MALHERBE, Michel. Thomas Hobbes: de la Méta physique a la 
Politique -  Colloque Franco-américain de Nantes. Paris: J. Vrin, 1989 
 
MALINOWSKI, Bronislaw. Argonautas do Pacífico Ocidental. São Paulo: Abril, 1978. 
 
Avaliação: 

A avaliação será realizada através da apresentação de Trabalho final, a ser entregue após o 
término das aulas, versando sobre temáticas desenvolvidas. O mesmo poderá constituir-se em um artigo, 
capítulo da Dissertação de Mestrado e/ou da Tese de Doutorado em andamento. Nota final: (atividades 
de leitura e seminário + trabalho final). 

 
Bibliografia Básica: indicada acima e organizada por tema/sessão. 



 

UFPR | Programa de Pós-Graduação em Sociologia  
http://www.humanas.ufpr.br/portal/pgsocio/ 

 

 


