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CENTRO DE CIENCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS 
FACULDADE DIREITO  
DISCIPLINA:  SOCIOLOGIA GERAL 
CÓDIGO: 06936 
NÚMERO DE HORAS SEMANAIS: 2h           PERÍODO: 01       TURNO: MATUTINO e NOTURNO 
DOCENTE:  

 

1. EMENTA: 

Processo histórico da formação da sociologia como ciência. Estudo dos clássicos da Sociologia: 
Durkheim, Weber e Marx. Fatores sociais e culturais do desenvolvimento da modernidade. 

 

2. OBJETIVOS: 

2.1. Objetivo(s) Geral(is) 

Propiciar ao aluno a compreensão para a realidade social na qual está inserido, bem 
como na aquisição de uma leitura crítica de seu contexto social e cultural e do papel 
que ocupará, como profissional, na sociedade 
 
2.2. Objetivos Específicos 

 Compreender a natureza do conhecimento cientifico como processo social e histórico. 
Identificar o conhecimento cientifico como processo social e histórico  
Caracterizar   a contribuição teórica e metodológica das três principais correntes de 
pensamento das Ciências Sociais para a explicação dos fenômenos sociais 
contemporâneos. 
Estudar as perspectivas sociológicas contemporâneas 

 
 

3.  CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

Primeiro Modulo – INTRODUÇÃO À SOCIOLOGIA 
 
Conceitos básicos: Conhecimento, tipos de conhecimento, processo histórico, 
revoluções do século XVIII, cientificismo, positivismo Itens: a) As Ciências Humanas b) 
As Ciências Sociais como produto histórico 
 
Segundo Modulo – OS CLÁSSICOS DA SOCIOLOGIA 
 
I -O pensamento sociológico de Karl Marx Conceitos básicos: Forças, Relações e Modo 
de Produção, Ideologia, Classes Sociais, Alienação, Mercadoria, Mais-Valia e 
Fetichismo da Mercadoria Itens 1. As fontes do marxismo 2.Concepção marxista de 
sociedade 3. Análise da mercadoria  
 
II -O pensamento sociológico de Durkheim Conceitos básicos: fato social, coerção 
social, consciência coletiva, solidariedade mecânica e orgânica, fato patológico e 
anomia Itens 1. Objeto e Método da Sociologia 2. Consciência Coletiva 3. Divisão 
Social do Trabalho 4. Fato Patológico e Anomia  
 
III -O pensamento sociológico de Weber Conceitos básicos: ação social, compreensão, 
tipo ideal, tipologia da ação, tipologia da dominação, patrimonialismo, carisma, 
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burocracia, ética protestante. Itens 1.Objeto e Método da Sociologia 2. Tipo ideal 3. 
Tipologia da Ação e da dominação 4. Racionalidade e Capitalismo 
 
Terceiro Modulo – PERSPECTIVAS SOCIOLÓGICAS CONTEMPORÂNEAS 
 
1.A atualidade do clássicos 2. Dilemas Teóricos. Ação Social e Estrutura Social - 
Consenso e Conflito – A questão de gênero – Fatores econômicos e fatores sociais – 3. 
Paradigmas – O paradigma dialético marxista – O paradigma positivista-funcionalista - 
O paradigma compreensivo-hermenêutico. 4. Abordagens Teóricas –Macro e Micro 
sociologia -  Abordagem funcionalista – Abordagem do conflito – Abordagem 
interacionista. 
 

 
 

 
 

4.  METODOLOGIA 

Mantido, até o encerramento do semestre letivo, o ensino remoto, os alunos poderão 
ser avaliados através de questões objetivas, aplicadas por meio de qualquer das 
plataformas disponibilizadas pela PUC-Campinas. 
 
Aulas expositivo-dialogadas.  
Estudo da bibliografia do curso 
Atividades em classe (individuais e em grupo). 
Seminários e Debates. 
Relatórios de filmes e textos. 
Monitoria.  
 
 
 

 
 

5. AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM 

5.1. Critérios de Avaliação 
Processual – realizada ao longo do semestre letivo. Abrange a verificação da frequência, 
da participação e do aproveitamento, e elementos de promoção do aluno. (Art. 84 do 
Regimento da Universidade.) 
Considera-se importante na avaliação do aluno: 1- Comportamento e participação 
adequados em sala de aula 2- Compreensão objetiva dos conceitos 3- Capacidade de 
problematização da realidade a partir dos conceitos 4- Habilidade de leitura, construção 
de texto e expressão oral 
 
 
 
5.2. Instrumentos de Avaliação 
Mantido, até o encerramento do semestre letivo, o ensino remoto, os alunos poderão ser 
avaliados através de questões objetivas, aplicadas por meio de qualquer das plataformas 
disponibilizadas pela PUC-Campinas. 
Textos da Bibliografia do Plano de Curso em questão. Temáticas do Conteúdo 
Programático. Analise de filmes. 
 
 
 



 3 

5.3. Estratégias de Recuperação 
 

A recuperação se dará de forma processual a partir da correção de cada um dos 
instrumentos de avaliação. Ao aluno serão apontadas, ao longo do semestre, as 
fragilidades e formas de superá-las, proporcionando novas oportunidades de 
aprendizagem. Apesar das várias atividades avaliativas (estudos dirigidos e prova) o 
aluno que não obtiver a média terá a oportunidade de recuperá-la por meio de um 
exercício de recuperação, a ser feito no final do semestre 
 

 
 

6. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

LEMOS FILHO, Arnaldo; BARSALINI, Glauco; VEDOVATO, Luis Renato; MELLIM FILHO, Oscar 
(Org.). Sociologia Geral e do Direito. 6.ed. Campinas: Ed. Alínea, 2014 
 QUINTANERO, Tânia. Um toque de Clássicos: Durkheim, Max Weber e Karl Marx. 2ª edição. 
Belo Horizonte: 
MACHADO, Igor. Sociologia Hoje.São Paulo, Ed. Atica, 2017. 

 
 

7. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

COSTA, Cristina. Sociologia: introdução à ciência da Sociedade. 3ª edição. São Paulo: Ed. 
Moderna, 2009. 
ARON, Raymond. As etapas do pensamento sociológico. Brasília: UnB, 1999 

HUBERMANN, Leo. A história da Riqueza do Homem. Rio: Ed Guanabara,2001. 
SELL, Carlos Eduardo. Sociologia Clássica (Marx, Durlheim, Weber). Petropolis, 2012. 
 
 

 
 

8. INFRAESTRUTURA E INSTALAÇÕES 

O conteúdo programático será desenvolvido em sala de aula, com o auxílio de recursos 
audiovisuais de multimídia, ou remotamente, por meio do uso das plataformas CANVAS ou 
TEAMS. 

 
 


