
14.8 Sociologia I 

 

14.8.1 Ementa  

 

A construção do cânone clássico na sociologia. Modernidade, imperialismo e 

colonialismo. Capitalismo, exploração e forma-mercadoria. Racionalidade, dominação e 

teoria da ação. Divisão do trabalho e funcionalismo sociológico. A emergência da 

interação como problema sociológico. Raça, gênero e as vozes dissidentes do cânone.    

 

14.8.2 Objetivos  

 

O principal objetivo desta disciplina é oferecer uma apresentação crítica do “cânone 

clássico” aos estudantes de primeiro ano. O programa não apenas analisa os conceitos 

e problemas chaves no repertório de K. Marx, M. Weber, E. Durkheim e G. Simmel, 

como também discute as dinâmicas históricas que modelaram a construção desse 

cânone e apagaram as vozes alternativas a ele.  

 

A disciplina também tem como objetivo socializar os estudantes com as ferramentas 

teóricas básicas da sociologia e com a pluralidade formativa da disciplina. Por fim, o 

curso também visa propiciar uma análise mais propriamente historiográfica sobre as 

origens da sociologia, chamando a atenção dos estudantes para a necessidade de 

entender que os debates fundantes da teoria sociológica são, em grande maioria, 

construções a posteriori informadas pela dinâmica do campo intelectual  
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