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Ementa: Este curso procura discutir questões centrais das Ciências Sociais com um público de 

historiadores no início de sua formação. Pretende, assim, não apenas discutir autores clássicos 

como Marx, Weber, Durkheim, Elias, Mauss e Bourdieu, como também textos de historiadores 

que empregaram tanto conceitos sociológicos quanto antropológicos em suas obras. 

 

Conteúdo programático:  

 

- Bourdieu e a questão do capital cultural; 

- a violência e a questão do bode expiatório; 

-os significados sociais da dádiva; 

- sociedade de corte e etiqueta; 

-defesa de costumes e tradições; 

-materialismo histórico; 

-simbologia na vida social; 

-horas práticas: coleta e análise de material impresso e audiovisual para a apresentação dos 

seminários; 

 

 

Objetivos: Curso introdutório, voltado especialmente para alunos do primeiro período de 

História, que procura indicar o potencial do emprego de conceitos e métodos das Ciências 

Sociais na produção historiográfica. 

 

Metodologia: A disciplina pretende desenvolver debates entre os alunos a partir de vídeos e 

textos. Todos os alunos deverão ler os textos cuidadosamente em casa, preparando as 

discussões para a sala de aula. 

 



Atividades avaliativas: Preparação e apresentação de seminários e uma prova escrita. Cada 

uma dessas atividades corresponderá a 50% da nota final. 

 

 

Cronograma: O curso iniciará com um texto de Pierre Bourdieu tratado da questão do capital 

cultural. Em seguida, discutirá capítulo da obra de René Girard sobre a questão da violência na 

sociedade e sobre o papel dos sacrifícios. Feito isso, serão analisados em outras etapas do 

curso obras como A sociedade de corte, de Norbert Elias, com ênfase em sua inspiração 

weberiana, e A formação da classe operária inglesa, de E. P. Thompon, em especial sua 

fundamentação marxista e seus diálogos com a antropologia. Tais discussões servirão de eixo 

para a apresentação gradual dos alunos a autores clássicos das ciências sociais como Marx, 

Weber e Durkheim. 
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