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PROGRAMA 
 

Ciências Sociais para Gestão Pública 1 (PRU110) 
 

Professor:   Gustavo Neves Bezerra 
Período:      2021/2 (16/11/2021 a 12/03/2022) 
Dia/Horário: quartas-feiras e sextas-feiras; de 13:30h às 15:10h. 
Formato: interações síncronas (Google Meet) e assíncronas (áudios pré-
gravados/podcasts), controladas via plataforma Google sala de aula. Os encontros no 
google meet serão realizados às sextas-feiras, de 13:30h a no máximo 15:10h.  
Atenção: poderemos ter aulas presenciais se a universidade nos der essa opção. O assunto 
será discutido com a turma.  
 
EMENTA: 1) A sociologia de Durkheim: a especificidade dos fenômenos sociais frente 
aos fenômenos naturais e individuais; a importância das instituições para os padrões de 
sentimento, comportamento e moralidade dos indivíduos; tensões específicas às 
sociedades industriais (coesão x pluralidade; solidariedade x anomia); 2) O conceito 
antropológico de cultura: cultura versus natureza; raça e gênero como artefatos da cultura; 
diversidade cultural; o problema do etnocentrismo; inconvenientes do conceito de cultura; 
culturas como instituições históricas e mutáveis; poder e cultura; mudança cultural; 
diálogo intercultural; o gênero na cultura;  as discriminações interseccionais de raça e 
gênero; culturas urbanas, estigmas, desigualdade de oportunidades e conflito social 3) A 
sociologia de Marx: conflito e transformação social; classes, interesses, concorrência e 
contradição nas sociedades burguesas; produção material, posição social e formas 
ideológicas; 4) A sociologia de Weber: modernidade, racionalização e desencantamento 
do mundo; o olhar “compreensivo” sobre a ação social e sobre as organizações; formas 
de dominação e o papel da burocracia nas organizações modernas; 5) Introdução à 
sociologia de Norbert Elias: uma sociologia que combina o foco sobre a ação individual 
com a análise da estrutura social; estudo de caso da racionalização de uma esfera social 
moderna (a música profissional).      

Avaliações: Serão duas provas dissertativas feitas em casa, com direito a consulta. Em 
ambas as ocasiões, o professor enviará as questões com pelo menos 10 dias de 
antecedência em relação ao prazo final de cada avaliação (ver as semanas 7, 14 e 15 do 
programa da disciplina). 

Didática: no início da semana (no máximo até quarta-feira) o professor enviará áudio 
(aula assíncrona) para o Google Sala de Aula. Ás sextas-feiras, às 13:30h, o professor 
usará a plataforma meet para que os alunos possam fazer perguntas ou comentários 
relacionados aos textos e áudios. A participação dos alunos também poderá ser feita de 
forma assíncrona, deixando perguntas e comentários na plataforma do google classroom. 
Atenção: a obrigatoriedade ou não da participação dos eventos síncronos dependerá das 
normas da UFRJ.  
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SEMANA 1 (17/11 e 19/11) -   Apresentação ao Curso e às ciências sociais 
 
Quarta: Áudio (como nas demais terças-feiras).   
Sexta: Encontro no meet para tratamento de dúvidas e comentários dos alunos (como 
nas demais quintas-feiras).  
Texto: semana sem texto.  
 
SEMANA 2 (24/11 e 26/11) - Durkheim: a sociedade como instituição (de modos de ser 

e de fazer) 
Textos obrigatórios: 
DURKHEM, Emile. “Capítulo 1: O que é fato social”. In: As regras do método 
sociológico São Paulo: Abril, 1978. 
BERGER, Peter.; BERGER, Brigitte. “O que é uma instituição social?” In: 
FORACCHI; MARTINS, J. S. (Org.). Sociologia e sociedade: leituras de introdução à 
Sociologia. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 1978. p. 193-199.  

 
SEMANA 3 (01/12 e 03/12) – Durkheim e os dilemas da integração social  

 
Texto obrigatório: CASTEL, Robert. A Insegurança Social: o que é ser protegido. 
Petrópolis, RJ: Vozes, 2005. Pp. 13-49 e 89-95.  
Texto complementar: 
Páginas selecionadas (70-90) de Quintaneiro, Tânia et alli. “Émile Durkheim”. In:  Um 
toque de clássicos. Belo Horizonte: UFMG, 2003. Pp. 70-90. 

 
SEMANA 4 (08/12 e 10/12) – O conceito antropológico de cultura: definição, 

etnocentrismo, diversidade, raça e gênero  
Texto obrigatório:  
LARAIA, Roque de Barros. Cultura: um conceito antropológico. 14. ed. Rio de Janeiro: 
Jorge Zahar, 2001. Trechos selecionados:  

Da parte I: capítulos 1 (“o determinismo biológico”), 2 (“o determinismo 
geográfico”), 3 (“Antecedentes Históricos do conceito de cultura”), 5 (“Ideais 
sobre a origem da cultura”). 
Da parte II: capítulo 1 (“A Cultura Condiciona a Visão de Mundo do Homem”).  
 

Textos de aprofundamento: 
LÉVI-STRAUSS, C. “Raça e História” in Antropologia Estrutural II Rio de Janeiro: 
Tempo Brasileiro, 1976. Seções I a V.   
 
 

SEMANA 5 (15/12 e 17/12) Gênero, cultura e interseccionalidade  
 
SEGATO, Rita Laura. Gênero e colonialidade: em busca de chaves de leitura e de um 
vocabulário estratégico descolonial. E-cadernos CES (Online), v. 18, 2012. 
 
CRENSHAW, Kimberle W. A intersecionalidade na discriminação de raça e gênero. In: 
VV.AA. Cruzamento: raça e gênero. Brasília: Unifem. 2004. 
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SEMANA 6 (22/12) – Culturas Urbanas e conflito 
 
WHYTE, W. F. Sociedade de esquina: a estrutura social de uma área urbana pobre e 
degradada. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2005. Pp. 19-24; 261-279. 
 
Atenção: até o dia 22/12 o professor enviará perguntas correspondentes à avaliação 1 
(prova em casa, para ser respondida até o dia 10/01). 
 
 

SEMANA 7 (05/01 e 07/01) – Avaliação (assíncrona) sobre o conteúdo das seis 
primeiras sessões 

 
Formato da Avaliação: prova com consulta feita em casa. 
Envio das perguntas pelo professor: até 22/12.  
  
Se possível, encaixaremos nesta semana uma aula assíncrona voltada à revisão do 
conteúdo para a prova.  
 
Data limite para a entrega da avaliação 1: 10/01 (na plataforma Google Sala de 
Aula). 
 

 
SEMANA 8 (12/01 e 14/01) Marxismo: antagonismo de classes e contradições 

específicas do capitalismo 
 

MARX, K. ENGELS, F. O Manifesto Comunista. Disponível na internet. Obs: pode-se 
ignorar o trecho “literatura socialista e comunista”. 

 
SEMANA 9 (19/01 e 21/01) Marxismo: método do materialismo histórico-dialético e a 

questão da ideologia 
Textos obrigatórios:  
  
MARX, K. “Prefácio” In: Contribuição à crítica da economia política. Páginas 45-50.  
 
MARX, K. “A Ideologia Alemã”. Trechos selecionados. In; NETTO, J.P. O leitor de 
Marx. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2012. Pp: 156-160. 
 
 
Leituras de aprofundamento: 
VAN DER LINDEN, Marcel. O conceito marxiano de proletariado: uma crítica. Sociol. 
Antropol. [online]. 2016, vol.6, n.1, pp.87-110. Disponível em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S2238-
38752016000100087&script=sci_abstract&tlng=ptO Manifesto Comunista. Várias 
edições disponíveis na internet.  
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SEMANA 10  (26/01 e 28/01) Weber: Modernidade e cultura da racionalização  
Textos obrigatórios:  
 
O`DONNELL, Júlia; CASTRO, Celso. Introdução às Ciências Sociais. Rio de Janeiro: 
FGV, 2015. Páginas 132-141. 
CARDOSO, MATÊUS. Racionalização e Modernidade em Max Weber. Clareira – 
revista de filosofia da região Amazônica. Volume 2 Número 1 – Jan-Jul/2015.  
 
 

SEMANA 11 (02/02 e 04/02) - Ação Social e Dominação em Weber   

Texto obrigatório:  
O`DONNELL, Júlia; CASTRO, Celso. Introdução às Ciências Sociais. Rio de Janeiro: 
FGV, 2015. Páginas 43-54. 
 

SEMANA 12 (09/02 e 11/02) – Weber e a função da burocracia nas organizações 
modernas  

Textos obrigatórios: 
WEBER, M. O que é a burocracia? Brasília: CFA, 2014. Páginas selecionadas: 9-20. 
LAHÓS, André. Para Enfrentar a Fera. In: Revista Exame, 01/09/2004. Pp. 20-25. 
MANO, Cristiane. PADUAN, Roberta. O Ataque às Empresas. In: Revista Exame, 
01/09/2004. Pp. 20-25. 
 

SEMANA 13 (16/02 e 18/02) - Norbert Elias: Indivíduo, personalidade de classe e 
conflito social 

Textos obrigatório: 
ELIAS, Nobert. Mozart – a Sociologia de um Gênio. Rio de Janeiro: Jorge Zahar 
Editor, 1995. 
As perguntas referentes à avaliação 2 serão enviadas aos alunos até o dia 21/02.  

 
SEMANA 14 (23/02) – Dispensa para a realização da avaliação 2 

 
A avaliação deverá ser entregue em 08/03. Encontro no Google Meet mantido em 23/02 
para os que quiserem tirar dúvidas.  
 

SEMANA 15 (08/03) Semana de entrega da avaliação 2 (atividade assíncrona). 
Formato da Avaliação: prova com consulta feita em casa. 
Envio das perguntas pelo professor: até 08/10. Entrega: até 18/10 (na plataforma google 
classroom). 
 
 

 

 


