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PLANO DE ENSINO  

 Atividades Domiciliares Especiais (ADE) 

O plano de ensino revisado para ADE deve prever: quais atividades serão solicitadas aos estudantes e 

qual carga horária será computada para cada atividade entregue. A frequência do estudante não será 

estimada por sua presença nas atividades síncronas, mas sim pela efetiva realização das atividades 

propostas. 

 

UNIDADE CURRICULAR:   

(nome da UC e código) 

Sociologia I 

Carga Horária Total da UC:  

 Horas a serem ministradas em ADE: 60h 

Professor(a) Responsável:  

Prof. Dra. Marcia Tosta Dias 

Prof. Dra. Tatiana Savoia Landini 

Contato: 

marcia.tosta@unifesp.br  

tatiana.landini@unifesp.br 

Ano Letivo: 2020 Semestre: 2º 

 

Objetivos 

 

Geral  

Pretende-se estudar aspectos da teoria sociológica de Émile Durkheim - autor francês do final do 

século XIX que contribuiu para desenvolver a sociologia como disciplina científica.  

A relação entre “indivíduo e sociedade” é um problema recorrente na teórica sociológica clássica e 

contemporânea e será um dos focos principais de nossa leitura das obras principais de Durkheim. 

Além disso, trata-se de mostrar como sua obra contribuiu para a relativa autonomia da sociologia 

diante da filosofia social, bem como de outras disciplinas científicas da época, tais como a 

psicologia e a biologia.  

 

Específicos 

Compreender os principais conceitos da obra durkheimiana, tais como “fato social”, “divisão do 

trabalho”, “solidariedade mecânica e orgânica”, “egoísmo, altruísmo e anomia”, “representações 

individuais e coletivas”, “sagrado e profano”, “normal e patológico” etc. Relacionar tais conceitos 

aos debates teóricos com outros intelectuais situados no contexto francês e em outros países. Diante 

desses debates e do contexto social e político vivenciado pelo autor, daremos atenção à visão de 

Durkheim sobre a necessária permanência do vínculo social (ou moral) nas sociedades modernas e, 

de outro lado, à noção de “liberdade individual” como representação social própria às sociedades 

altamente diferenciadas.  

EMENTA 

Contexto histórico e institucional do pensamento de Émile Durkheim.  A especificidade da 
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sociologia de Durkheim em relação a outras sociologias em disputa. Sociologia e socialismo. A 

divisão do trabalho e a diferenciação social. Solidariedade mecânica e orgânica e o direito repressivo 

e direito restitutivo.  Moral, direito e Estado.   O método e a especificidade do social: exterioridade e 

objetividade na observação dos fatos sociais.  A distinção entre o normal e o patológico. Egoísmo, 

altruísmo e anomia. Representações individuais e coletivas e as categorias sociais do conhecimento. 

Religião, magia e sociedade. As distinções entre o sagrado e o profano. A memória coletiva. 

Abordagens relacionadas à pesquisa e ao ensino a partir das diversas fontes bibliográficas utilizadas 

na disciplina. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. Contexto histórico 

2. fato social 

3. divisão do trabalho 

4. solidariedade mecânica e orgânica 

5. egoísmo, altruísmo e anomia 

6. representações individuais e coletivas 

7. sagrado e profano 

8. normal e patológico 

1. METODOLOGIA DE ENSINO  

Atividades Síncronas: devem ocorrer no mesmo dia da semana previsto na grade 

presencial (Indicar dia da semana, horários e plataforma(s) digital(s) dos encontros síncronos, 

e uma breve descrição dos tipos de atividades propostas) 

As atividades síncronas ocorrerão às quintas-feiras, das 14h00 às 16h00 para o vespertino e das 

19h00 às 21h00 para o noturno. Será utilizada a plataforma GoogleMeet. Os encontros ocorrerão 

em dias específicos e previamente comunicados pelas professoras.  

 

Atividades Assíncronas: 

(Indicar a(s) plataforma(s) digitais e breve descrição dos tipos de atividades propostas) 

Moodle 

Serão indicadas tarefas tais como leitura de textos, elaboração de fichamentos, discussão de 

vídeos, participação em fórum de discussões, entre outras. 

 

O cronograma de encontros e atividades será apresentado no início do curso. 

AVALIAÇÃO:  

Conceito final da unidade curricular: “cumprido/não cumprido” 

(Indicar a forma de avaliação das atividades e os critérios que serão levados em conta para que o 

aluno obtenha o resultado “cumprido” sugestão: 

A avaliação será baseada na entrega dos trabalhos solicitados, que devem seguir os parâmetros 

explicitados na ocasião em que forem demandados. 

 

Bibliografia 

DURKHEIM, Émile. A ciência social e a ação. São Paulo: Difel, 1975.   

________. Da Divisão do Trabalho Social. São Paulo: Martins Fontes, 1995.  
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________. As Regras do Método Sociológico. São Paulo: Martins Fontes, 2007.   

________ O Suicídio: estudo sociológico. São Paulo: Martins Fontes, 2000. 

________. As Formas Elementares da Vida Religiosa. São Paulo: Martins Fontes: 1996. 

________. Aula inaugural do curso de Ciências Sociais (Bordeaux, 1887). In: CASTRO, Ana Maria 

de, DIAS, Edmundo Fernandes (orgs.). Introdução ao pensamento sociológico. São Paulo: Moraes, 

1992. Páginas 47 a 70. 

 

Bibliografia complementar 

NISBET, Robert. Émile Durkheim (Makers of modern social science). New Jersey: Prentice-Hall, 

Inc., 1965.  

BOTTOMORE, Tom e NISBET, Robert. História da Análise Sociológica. Rio de Janeiro: Zahar 

editores, 1980.  

LUKES, Steven. Emile Durkheim, his life and work: A historical and critical study. 

BOURDIEU, Pierre; CHAMBOREDON, Jean-Claude; PASSERON, Jean-Claude. “Primeira parte: 

a ruptura”. In A profissão de sociólogo: preliminares epistemológicas. Petrópolis: Vozes, 1999 

[1968], pp. 23-44. 

DURKHEIM, Émile; MAUSS, Marcel. “Algumas formas primitivas de classificação”. In 

RODRIGUES, José Albertino (org.). Durkheim. São Paulo: Ática, 2005 (Coleção Os Grandes 

Cientistas Sociais). 

LEPENIES, Wolf. As três culturas. São Paulo: Edusp, 1996 [1985]. 

OLIVEIRA, Márcio de; WEISS, Raquel (orgs.). David Émile Durkheim: a atualidade de um 

clássico. Curitiba: UFPR, 2011. 

DOCENTES PARTICIPANTES  

Nome Origem (Curso) Titulação Regime de 

Trabalho 

Carga Horária 

Tatiana Savoia 

Landini 

Ciências Sociais Doutora 40h DE 60h 

Márcia Tosta 

Dias 

Ciências Sociais Doutora 40h DE 60h 

     

 


