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EMENTA

Introdução a Sociologia enquanto ciência; Apresentar o exercício da imaginação sociológica como estratégia de

compreensão da realidade social; Contextualizar a contribuição dos autores clássicos da Sociologia (Karl Marx, Émile

Durkheim e Max Weber); Compreender as abordagens sociológicas sobre estratificação e divisão social; Analisar as

implicações do desenvolvimento do capitalismo para o mundo do trabalho; Compreender, a partir das análises da

Sociologia Brasileira, a importâncias das matrizes indígena e africana para a formação sociocultural do Brasil; Refletir sobre

as relações entre cultura e as práticas alimentares; Fomentar um debate sobre sociedade, meio ambiente e agroecologia.

OBJETIVOS

Geral

Proporcionar aos alunos o conhecimento sobre as abordagens teórico-metodológicas da Sociologia pertinentes para

uma interlocução com sua área de conhecimento específico;

Específicos



Introduzir as perspectivas de desenvolvimento do pensamento sociológico;

Apresentar aos alunos a contribuição de autores clássicos e contemporâneos para a estruturação da Sociologia como

disciplina científica específica;

Compreender a influência da cultura e dos processos sociais e na agroecologia.

CONTEÚDO PROGRAMATICO

UNIDADE I

Introdução ao pensamento sociológico.

- A Sociologia enquanto disciplina científica.

 -O exercício da Imaginação Sociológica.

A Contribuição dos estudos Clássicos da Sociologia

-A construção do objeto de investigação sociológico;

Os modos de produção (Marx); os fatos sociais (Durkheim); os tipos ideais (Weber);

-Aspectos teórico-metodológicos da Sociologia para os clássicos;

As regras do método sociológico (Dukheim); os tipos ideais (Weber); o método do materialismo histórico dialético (Marx);

-Estratificação e divisão social;

-O mundo do trabalho e o desenvolvimento do capitalismo.

UNIDADE II

Sociologia Brasileira

- Conflitos, integração e a influência das matrizes indígena, africana e europeia na formação cultural brasileira;

- Aspectos étnico-raciais na formação da sociedade brasileira a partir da leitura de Gilberto Freyre,  Darcy Ribeiro e

Florestan Fernandes.

UNIDADE III

Agroecologia e cultura



-Aspectos étnicos e culturais das dinâmicas alimentares;

-Alimentação, cultura e práticas em saúde;

- Alimentação e religião.

Sociedade e Consumo

- Consumo e meio ambiente;

- Agroecologia e novas dinâmicas produtivas.

- Formas alternativas de produção

METODOLOGIA DE ENSINO

Aulas expositivas e dialógicas propiciando o debate dos temas propostos entre os alunos a partir de contextualizações

práticas;

Atividades de equipe e estudos dirigidos em classe com o intuito de estimular os alunos na apropriação e exposição

argumentativa dos conteúdos;

Articulação dos temas propostos com exibição de vídeos e utilização de materiais de apoio complementares como

artigos de jornais e revistas (científicos e não-científicos).

RECURSOS DIDÁTICOS

[ ] Quadro

[ ] Projetor

[ x] Vídeos/DVDs

[ x] Periódicos/Livros/Revistas/Links

[ ] Equipamento de Som

[ ] Laboratório

[ ] Softwares²

[x ] Outros³ Plataforma Google Meet e Moodle, computador, caixa de som.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

-Estudos dirigidos feitos em sala articulando os aspectos conceituais dos textos/autores trabalhados ao longo das unidades;

-Prova escrita;

-Artigo científico com tema relacionado a unidade específica (Sociedade e Agroecologia).
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