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Sociologia. Conceitos sociológicos fundamentais. Cientificismo e positivismo segundo
Auguste Comte e Emile Durkheim; Fato social e anomia; Max Weber: a teoria dos tipos de
dominação; Karl Marx: a teoria da via do conflito; A crítica ao capitalismo; Mais valia e luta
de classes; A sociedade de classes: características e processos básicos. A formação da
sociedade capitalista. Divisão do trabalho e industrialização. Crescimento demográfico,
migração e mudança social. Perspectivas teóricas da sociologia rural. Classes sociais nas
sociedades agrárias. Reforma agrária e mudança estrutural. Ideologia e os problemas de
Reforma Agrária. Sociologia urbana. As cidades. Urbanização e desenvolvimento. O
homem urbano. Urbanização e estratificação social. Modernização e urbanização.
Desenvolvimento e subdesenvolvimento. Cidadania, globalização e exclusão social.

OBJETIVOS
Possibilitar aos alunos, através da instrumentalização teórica, a compreensão reflexiva da
sociedade na sua atuação e dinâmica;
Discutir, em nível introdutório, a produção do conhecimento sociológico, considerando os
fundamentos histórico-sociais e a especificidade e complexidade do estudo científico dos
fenômenos sociais;
Trabalhar os conceitos fundamentais da Teoria Sociológica, necessários à compreensão e
análise explicativa da realidade social;
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Tendo como pano de fundo a sociedade brasileira, discutir os principais processos
envolvidos na formação e dinâmica social;
Discutir questões da atualidade contempladas pela sociologia enquanto temática de
análise.
PERFIL DO EGRESSO
O perfil do profissional do Direito almejado pela Faculdade Anísio Teixeira é o de um
Profissional com percepção ampla da realidade jurídico-política e social; partindo, para
tanto, de elementos epistemológicos fundamentais que permitam uma visão integral do
homem, da sociedade e do mundo; onde o Direito seja entendido como parte integrante de
um sistema complexo que constitui o mundo contemporâneo.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1. A constituição da Sociologia:
Natureza dos fenômenos sociais;
Senso comum e conhecimento científico;
Contexto histórico do surgimento da sociologia.
2. A compreensão do social no pensamento clássico:
Auguste Comte: positivismo;
Karl Marx: materialismo histórico;
Émile Durkheim: funcionalismo;
Max Weber: sociologia compreensiva.
3. Modernidade, desigualdade social e outros temas de Sociologia contemporânea:
Capitalismo e modernidade;
Estratificação, classes sociais, gênero, raça e idade/geração;
Desigualdades sociais;
Processos de interação social: cooperação, competição e conflito sociais.
4. A sociedade brasileira:
Estrutura social;
Mudanças sociais;
Agentes sociais em processo.
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METODOLOGIA
De natureza teórica, a disciplina será desenvolvida levando em consideração as seguintes
atividades: exposição, discussão, leitura orientada, seminários, análise, interpretação,
exposição e elaboração de textos, elaboração e análise de estudos de caso.
RECURSOS
Além do material didático do professor e do aluno, serão utilizados quadro branco, retro
projetor, slides, DVD, TV, data show, computador, etc.
AVALIAÇÃO
Além da freqüência exigida de acordo com o Regimento, a avaliação do desempenho
acadêmico, continuada e qualitativa, em duas unidades, a saber: leitura, análise,
interpretação e elaboração de textos; prova escrita e discursiva e; elaboração de um texto,
dentro da temática da disciplina. Serão aplicadas no mínimo duas atividades avaliativas
por unidade.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
QUINTANEIRO, Tania, Maria Ligia de Oliveira Barbosa, Márcia Gardênia Monteiro de
Oliveira. Um Toque de Clássicos: Marx, Durkheim e Weber. Belo Horizonte: UFMG.
GIDDENS, Anthony. Sociologia. Porto Alegre: Artmed.
LAKATOS, Eva Maria. Sociologia geral. São Paulo: Atlas.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BOBBIO, Noberto. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Campus.
DURKHEIM, Émile. As regras do método. São Paulo: Martins Fontes.
FREYRE, Gilberto. Casa Grande & Senzala: formação da família brasileira sob o regime
de economia patriarcal. São Paulo, Graal.
FOUCAULT, Michel. As palavras e as coisas: uma arqueologia das ciências humanas.
São Paulo: Martins Fontes.
HABERMAS, Jünger. O discurso filosófico da modernidade. São Paulo: Martins Fontes.
HOLANDA, Sergio Buarque de. Raízes do Brasil. São Paulo: Cia das Letras.
MARTINS, Carlos Benedito. O que é Sociologia? São Paulo: Brasiliense.
PRADO JR., Caio. Formação do Brasil Contemporâneo. São Paulo: Brasiliense.
WEBER, Max. Economia e sociedade. Vol. I. Brasília: UNB.
WEBER, Max. Economia e sociedade. Vol. II. Brasília: UNB.

COLEGIADO DO CURSO DE DIREITO
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