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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:  2345 - [ICS] - Introdução às Ciências Sociais – Sociologia 

 
Carga Horária Total da UC:  

• Horas já ministradas presencialmente (de 02/03 a 13/03/2020): 4h 

• Horas a serem ministradas em ADE (de 03/08 a 19/10/2020): 56h 

 
Professora responsável: CAROLINA PULICI 

 
Contato: carolina.pulici@unifesp.br 

Ano Letivo: 2020 Semestre: 1º  

 
OBJETIVOS 
 
GERAIS: A disciplina pretende apresentar aos alunos o contexto histórico, científico e filosófico de 
nascimento da sociologia, visando a um entendimento da especificidade desse campo do saber. 
 
ESPECÍFICOS: Ao final do curso, o aluno deverá conhecer: 
1. O panorama social, político e histórico em que ocorre o nascimento da sociologia;  
2. O contexto científico e filosófico da época (séc. XIX e início do séc. XX);  
3. O debate em torno da “especificidade” da sociologia. 

 
EMENTA 
A inserção da Sociologia na História; as duas revoluções, o século XIX e a emergência da sociologia; 
contraponto entre os pensamentos conservadores, liberais e radicais; as consequências da questão social 
e o surgimento da sociologia em distintos contextos culturais; o liberalismo e a harmonia social no 
capitalismo; o positivismo e a invenção da ordem social; evolucionismo e darwinismo social; a sociologia 
e a sociedade moderna; a especificidade da sociologia e do ofício do sociólogo. 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
1 – A INSERÇÃO DA SOCIOLOGIA NA HISTÓRIA 
1.1 As duas revoluções 
1.2 O século XIX na Europa – a emergência da Sociologia 
 
2 – CONTEXTO CIENTÍFICO E FILOSÓFICO DA ÉPOCA 
2.1 O contraponto entre o pensamento conservador, liberal e radical  
2.2 O liberalismo e a harmonia social no capitalismo 
2.3 Positivismo e a invenção da ordem social 
2.4 Evolucionismo e darwinismo social 
 
3 – SOCIOLOGIA E SOCIEDADE 
3.1 A Sociologia e a sociedade moderna  
3.2 A especificidade da sociologia  
3.3 O ofício do sociólogo 
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METODOLOGIA DE ENSINO  
 
Atividades Síncronas:  
As atividades síncronas ocorrerão através do Google Meet no mesmo dia previsto na grade presencial, ou 
seja, às quartas-feiras das 14h00 às 16h00 para a turma do vespertino e das 19h00 às 21h00 para a turma 
do noturno, com uma periodicidade quinzenal.  
O objetivo desses encontros é promover a contextualização dos textos propostos para leitura, análise e 
escrita, bem como a discussão das principais temáticas e questões suscitadas pelos mesmos.   
  
Atividades Assíncronas: 
Por intermédio do Moodle serão disponibilizados os materiais de apoio das atividades síncronas e os 
textos previstos para leitura. As tarefas escritas de interpretação dos textos a serem lidos também deverão 
ser entregues via Moodle, sempre na semana em que não houver atividade síncrona.  

 
AVALIAÇÃO:  
Conceito final da unidade curricular: “cumprido/não cumprido” 
Haverá ao todo cinco tarefas as serem realizadas em casa e entregues via Moodle. 
O conceito “cumprido” será atribuído ao aluno que realizar, de forma satisfatória, ao menos três das cinco 
tarefas escritas previstas. 
 

BIBLIOGRAFIA 
BOURDIEU, Pierre. “Uma ciência que perturba” e “O sociólogo em questão”. In Questões de sociologia. 
Rio de Janeiro: Marco Zero, 1983, pp. 16-48. 
COMTE, Auguste. “Terceiro opúsculo”. In Opúsculos de filosofia social. São Paulo/Porto Alegre: 
Globo/Edusp, 1972 [1822], pp. 65-86.  
CORBIN, Alain. "Bastidores". In PERROT, Michelle (org.). História da vida privada: da revolução francesa à 
primeira guerra. Vol. 4. São Paulo: Companhia das Letras, 1992, pp. 413-475.  
DICKENS, Charles. Tempos difíceis. São Paulo: Boitempo, 2014 [1854]. 
HOBSBAWM, Eric. “A carreira aberta ao talento”. In A era das revoluções (1789-1848). 9ª ed. São Paulo: 
Paz e Terra, 1994, pp. 203-220.  
LEPENIES, Wolf. “Introdução” e “O romance jamais escrito: Beatrice Webb”. In As três culturas. São 
Paulo: Edusp, 1996 [1985], pp.11-24; 115-145. 

 
DOCENTES PARTICIPANTES  

Nome Origem (Curso) Titulação Regime de Trabalho Carga Horária 

Carolina PULICI Ciências Sociais Doutora Dedicação exclusiva 60h 

 
 

De 03 de agosto a 19 de outubro de 2020 

Semanas Atividades e carga horária  Horas/ 
semana 

 
 
 

03 a 08/08 

Compartilhamento do material de leitura pelo Moodle.  
Encontro síncrono pelo Google Meet: 2h (data: 05/08/20) 
 
O tipo de sociedade criada pelas duas revoluções 
Bibliografia obrigatória: HOBSBAWM, Eric. “A carreira aberta ao 
talento”. In A era das revoluções (1789-1848). 9ª ed. São Paulo: Paz e Terra, 
1994, pp. 203-220.  
Tempo destinado à leitura e fichamento da bibliografia obrigatória: 3h 

 
 
 

5h 
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10 a 15/08 

Em 5/8/2020 serão postados no Moodle o enunciado do exercício 
escrito e as normas de acordo com as quais o mesmo deverá ser realizado 
em casa com base na bibliografia obrigatória.  
Entrega pelo Moodle em 12/08/2020 até à meia-noite. 
Tempo destinado à preparação do trabalho baseado na bibliografia: 3h30  
 
Tempo destinado à leitura complementar (literatura): 2h 
Leitura complementar (romance): DICKENS, Charles. Tempos difíceis. São 
Paulo: Boitempo, 2014 [1854], pp. 13-80 (capítulos I a IX) 

 
 
 
 

5h30 

 
 

 
17 a 22/08 

Compartilhamento do material de leitura pelo Moodle.  
Encontro síncrono pelo Google Meet: 2h (data: 19/08/20) 
 
O século XIX na Europa 
CORBIN, Alain. "Bastidores". In PERROT, Michelle (org.). História da 
vida privada: da revolução francesa à primeira guerra. Vol. 4. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1992, pp. 413-475.  
Tempo destinado à leitura e fichamento da bibliografia obrigatória: 3h30 

 
 
 

5h30 

 
 
 
 

24 a 29/08 

Em 19/8/2020 serão postados no Moodle o enunciado do exercício 
escrito e as normas de acordo com as quais o mesmo deverá ser realizado 
em casa com base na bibliografia obrigatória.  
Entrega pelo Moodle em 26/08/2020 até à meia-noite. 
Tempo destinado à preparação do trabalho baseado na bibliografia: 3h30  
 
Tempo destinado à leitura complementar (literatura): 2h 
Leitura complementar (romance): DICKENS, Charles. Tempos difíceis. São 
Paulo: Boitempo, 2014 [1854], pp. 81-144 (capítulos X a II) 

 
 
 

5h30 

 
 
 

31/08 a 05/09 

Compartilhamento do material de leitura pelo Moodle.  
Encontro síncrono pelo Google Meet: 2h (data: 02/09/20) 
 
A emergência da Sociologia  
LEPENIES, Wolf. “Introdução” e “O romance jamais escrito: Beatrice 
Webb”. In As três culturas. São Paulo: Edusp, 1996 [1985], pp.11-24; 115-
145. 
Tempo destinado à leitura e fichamento da bibliografia obrigatória: 3h30 

 
 

 
5h30 

07 a 12/09 Em 02/9/2020 serão postados no Moodle o enunciado do exercício 
escrito e as normas de acordo com as quais o mesmo deverá ser realizado 
em casa com base na bibliografia obrigatória.  
Entrega pelo Moodle em 09/09/2020 até à meia-noite. 
Tempo destinado à preparação do trabalho baseado na bibliografia: 3h30  
 
Tempo destinado à leitura complementar (literatura): 2h 
Leitura complementar (romance): DICKENS, Charles. Tempos difíceis. São 
Paulo: Boitempo, 2014 [1854], pp. 145-215 (capítulos II a VIII) 

 
 
 
 

5h30 

14 a 19/09 Compartilhamento do material de leitura pelo Moodle.  
Encontro síncrono pelo Google Meet: 2h (data: 16/09/20) 
 
O positivismo e o objetivo de reorganizar a sociedade 
COMTE, Auguste. “Terceiro opúsculo”. In Opúsculos de filosofia social. São 
Paulo/Porto Alegre: Globo/Edusp, 1972 [1822], pp. 55-86.  
Tempo destinado à leitura e fichamento da bibliografia obrigatória: 3h30 

 
 
 

5h30 
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21 a 26/09 

Em 16/9/2020 serão postados no Moodle o enunciado do exercício 
escrito e as normas de acordo com as quais o mesmo deverá ser realizado 
em casa com base na bibliografia obrigatória.  
Entrega pelo Moodle em 23/09/2020 até à meia-noite. 
Tempo destinado à preparação do trabalho baseado na bibliografia: 3h30  
 
Tempo destinado à leitura complementar (literatura): 2h 
Leitura complementar (romance): DICKENS, Charles. Tempos difíceis. São 
Paulo: Boitempo, 2014 [1854], pp. 217-277 (capítulos IX a III) 

 
 
 

5h30 

 
 
 

28/09 a 03/10 

 
Compartilhamento do material de leitura pelo Moodle.  
Encontro síncrono pelo Google Meet: 2h (data: 30/09/20) 
 
A especificidade da sociologia 
BOURDIEU, Pierre. “Uma ciência que perturba” e “O sociólogo em 
questão”. In Questões de sociologia. Rio de Janeiro: Marco Zero, 1983, pp. 
16-48. 
Tempo destinado à leitura e fichamento da bibliografia obrigatória: 3h 

 
 
 

5h 

 
 
 

05/10 a 10/10 

 
Em 30/9/2020 serão postados no Moodle o enunciado do exercício 
escrito e as normas de acordo com as quais o mesmo deverá ser realizado 
em casa com base na bibliografia obrigatória.  
Entrega pelo Moodle em 07/10/2020 até à meia-noite. 
Tempo destinado à preparação do trabalho baseado na bibliografia: 3h  
 
Tempo destinado à leitura complementar (literatura): 2h 
Leitura complementar (romance): DICKENS, Charles. Tempos difíceis. 
São Paulo: Boitempo, 2014 [1854], pp. 278-334 (capítulos IV a IX) 

 
 
 

5h 

 
10/10 a 17/10 

 
Atividade assíncrona: visualização do documentário “A sociologia é um 
esporte de combate”, de Pierre Carles (França, 2001, 2h26min.), Disponível 
em: https://www.youtube.com/watch?v=41W3RapeK5Q 

 
2h30 

 
Total de horas em ADE 

    
   56h 

 
19/10/2020 - Prazo final para preenchimento da pasta verde. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=41W3RapeK5Q

