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Conceitos centrais da sociologia e o diagnóstico da modernidade desenvolvido por 
autores clássicos e contemporâneos. 

 

 

Objetivo 

 

Discutir as teorias da modernidade dos autores clássicos e as abordagens 
contemporâneas da teoria social.   

 
 

Conteúdo 

Calendário de aulas síncronas 
Horário de aula: de 19h às 21h. 

 
Módulo I – Os clássicos da Sociologia – Karl Marx e Max Weber. 
 
25/01 – O sentido da modernidade e as origens da sociologia. 
01/02 – O jovem Marx. 
08/02 – A crítica do capitalismo de Marx. 
15/02 – A ética protestante e o espírito do capitalismo: uma síntese da sociologia de 
Max Weber, por Carlos Sell, e a entrevista com Carlos Sell “A atualidade de Max 
Weber”.  
22/02 – O desencantamento do mundo: rejeições religiosas do mundo. 
01/03 – A política como vocação. 
08/03 – A ciência como vocação. 
 
 



Módulo II – A Teoria Crítica e sua atualidade. 
 
15/03 – Sobre a Teoria Crítica e sua atualidade. 
 
 
Módulo III – A sociologia de Pierre Bourdieu. 
 
22/03 – A sociologia de Bourdieu em pílulas. 
29/03 – A sociologia de Bourdieu em pílulas. 
 
Módulo IV – O sentido do neoliberalismo. 
05/04 – A nova razão do mundo. Ensaio sobre a sociedade neoliberal, de Pierre 
Dardot e Christian Laval.  
12/04 - A nova razão do mundo. Ensaio sobre a sociedade neoliberal, de Pierre 
Dardot e Christian Laval.  
 

 

Metodologia e Recursos Auxiliares 

 

METODOLOGIA E RECURSOS AUXILIARES: Serão realizadas aulas síncronas e 
assíncronas. Nas aulas síncronas, será feita uma exposição sobre o tema a ser 
tratado, buscando-se desenvolver debates com os/as alunos/as sobre as questões, 
teses, alcance, relevância e limites das abordagens tratadas. Para as aulas 
síncronas, será usada a plataforma Google Meet. Já nas aulas assíncronas, será 
utilizada a plataforma Portal Didático. Como não será obrigatória a participação 
dos/as alunos/as nas aulas síncronas, os/as discentes devem realizar, pelo menos, 
dois trabalhos.  

Avaliação 

 
Serão realizados três trabalhados em grupo. A avaliação será feita pela análise do 
desempenho dos/as alunos/as nas diversas atividades, valendo para a nota final a 
maior nota obtida nesses trabalhos. Adicionalmente, para os/as alunos/as que 
participarem das aulas síncronas, poderá ser acrescentado até um ponto na média 
final.  
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