
  

HZ158-B – Sociologia de Durkheim
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Professor 
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Pedro P. Ferreira

Monitoria:
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Curso: 
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2015.
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O principal objetivo da disciplina é apresentar e 
discutir alguns conceitos durkheimianos 
fundamentais e suas relações. 

Como objetivo suplementar, a disciplina 
também envolverá discussões sobre a 
contemporaneidade do pensamento de Émile 
Durkheim. 

A disciplina será voltada para estudantes com 
pouco ou nenhum contato anterior com 
Durkheim.

PROGRAMA

https://pedropeixotoferreira.wordpress.com/docencia/sociologia-de-durkheim-2/
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PLANO DE DESENVOLVIMENTO

A disciplina terá seu desenvolvimento baseado na leitura e discussão das 
4 principais obras de Durkheim, i.e.:
 

● As regras do método sociológico [RMS] (1894); 

● Da divisão do trabalho social [DTS] (1893); 

● O suicídio [S] (1897); 

● As formas elementares da vida religiosa [FEVR] (1912). 

Serão dedicadas aproximadamente duas aulas para o estudo de cada 
uma das 4 principais obras de Durkheim. 

https://pedropeixotoferreira.wordpress.com/docencia/sociologia-de-durkheim-2/
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Serão dedicadas aproximadamente duas aulas 
para introduzir a disciplina e para uma breve 
introdução à Sociologia em geral e no contexto 
histórico de seu surgimento. 

Será dedicada uma aula, na segunda metade do 
semestre, para a discussão das ideias de Durkheim 
relativas à educação e às instituições escolares. 

Aulas de revisão do conteúdo apresentado estão 
previstas para o final do semestre.

PLANO DE DESENVOLVIMENTO

https://pedropeixotoferreira.wordpress.com/docencia/sociologia-de-durkheim-2/
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A média final de cada estudante resultará de uma 
ponderação envolvendo:

(1) Presença em sala de aula
(2) Participação em sala de aula
(3) Fichamentos orientados
(4) Prova final

A média final de cada estudante corresponderá à 
sua nota na prova final (4) que poderá, ou não, ser 
aumentada (nunca diminuída) em função de sua 
participação (2) e presença em sala de aula (1). Por 
outro lado, a sua média final poderá ser diminuída 
pela não entrega dos fichamentos obrigatórios (3).

AVALIAÇÃO

https://pedropeixotoferreira.wordpress.com/docencia/sociologia-de-durkheim-2/
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AVALIAÇÃO

A presença em sala de aula será registrada pelo próprio estudante (com 
nome e RA) em lista disponibilizada durante cada aula. A não assinatura 
da lista em qualquer aula resultará no registro de falta. A assinatura por 
outra pessoa que não o próprio estudante resultará em falta. Cabe ao 
estudante certificar-se de que assinou a lista de presença em todas as 
aulas presenciadas. Só serão abonadas faltas justificadas diretamente 
ao professor responsável e com apresentação de documentação 
comprobatória ou atestado.

Seguindo a regulação da DAC, será reprovado o estudante que exceder 
o limite máximo de 4 faltas (25% da carga horária).  

Estudantes com nenhuma falta ganharão meio ponto (0,5) na média 
final. 

(1) Presença em sala de aula
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AVALIAÇÃO

(2) Participação em sala de aula

A disciplina será baseada na leitura 
atenta e discussão de escritos 
selecionados de Durkheim. Assim, 
estudantes que contribuam para o avanço 
da discussão terão até 1 ponto de 
acréscimo na média final. 



  

HZ158B – Sociologia de Durkheim   |   IFCH/UNICAMP   |   1o semestre de 2015   |   Prof. Pedro P. Ferreira   |   Aula 01
https://pedropeixotoferreira.wordpress.com/docencia/sociologia-de-durkheim-2/

AVALIAÇÃO

(3) Fichamentos orientados

Cada estudante deverá entregar, ao todo, 4 fichamentos orientados, cada um 
sobre uma das 4 principais obras de Durkheim, nas seguintes datas (ou antes):

18/03 – As regras do método sociológico [RMS]
08/04 – A divisão do trabalho social [DTS]
22/04 – O suicídio [S]
13/05 – As formas elementares da vida religiosa [FEVR]

Os fichamentos deverão ser submetidos via Ensino Aberto para o professor, 
para a Laura (PED C) e para a Luísa (PAD), em formato “pdf”. Eles serão 
avaliados como “suficiente” ou “insuficiente”, mas não receberão nota. Cada 
fichamento não deve exceder 9 mil caracteres (com espaço).

A não entrega destes fichamentos implicará na perda de meio ponto (0,5) 
por fichamento na média final. 
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AVALIAÇÃO

(4) Prova final

A prova final será realizada no dia 03/06. Estudantes poderão consultar 
livremente qualquer tipo de material bibliográfico durante a realização da 
prova. A nota da prova final poderá variar de zero a dez e será definida 
considerando os seguintes critérios:

(1) uso correto da linguagem escrita acadêmica.

(2) nível de aprofundamento adequado ao tratamento do tema 
– i.e.: apreensão evidente dos conceitos durkheimianos e de suas 
relações.

(3) adequação formal – i.e.: identificação do estudante (nome e RA); 
registro da data de realização da prova (dia, mês e ano); caligrafia legível; 
e uso de caneta preta ou azul.
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AVALIAÇÃO

EXAME

Caso algum estudante não obtenha média 
final suficiente para aprovação (5, cinco), 
poderá solicitar um exame para tentar 
melhorar sua nota.



  

HZ158B – Sociologia de Durkheim   |   IFCH/UNICAMP   |   1o semestre de 2015   |   Prof. Pedro P. Ferreira   |   Aula 01
https://pedropeixotoferreira.wordpress.com/docencia/sociologia-de-durkheim-2/

AVALIAÇÃO

SOBRE PLÁGIO

Plágio consiste na cópia de texto escrito por outrem sem 
indicação clara e citação da fonte original. 

A realização de plágio (total ou parcial) por parte do estudante 
em qualquer trabalho entregue (fichamentos ou prova final) 
resultará na obtenção de nota zero.
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AVALIAÇÃO

SOBRE PLÁGIO

Citar fontes e referências na prática acadêmica e científica é 
importante por pelo menos dois motivos: (1) reconhece 
apropriadamente, e portanto legitima, o trabalho de outros, que 
são a condição do seu próprio trabalho original, tornando-se 
assim também autorizado a exigir o mesmo tipo de 
reconhecimento e legitimação; (2) evidencia seus pressupostos, 
e portanto oferece vias de acesso privilegiadas ao seu trabalho 
por outros pesquisadores, capacitados então a questionar ou 
fortalecer suas proposições.
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Por que?...
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Fundamentos 
para as Ciências Sociais do século XX

A Sociologia de Durkheim influenciou direta ou 
indiretamente praticamente todo o desenvolvimento 
posterior das Ciências Sociais no mundo. Junto com 
Karl Marx e Max Weber, ele é referência permanente 
para qualquer cientista social.
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Inspiração (ou interlocução) 
para as Ciências Sociais do século XXI

Aspectos ainda inexplorados da Sociologia de 
Durkheim continuam animando pesquisas teóricas, e 
muitos de seus insights continuam influenciando 
pesquisas atuais
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Todas as informações apresentadas aqui (e 
mais) estão acessíveis (e atualizadas) em:

https://pedropeixotoferreira.wordpress.com/ 
docencia/sociologia-de-durkheim-2/

Toda comunicação e entrega de 
fichamentos deve ser realizada via:

https://www.ggte.unicamp.br/ea/
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AVISOS IMPORTANTES
[1 de 5]

1-Hábito da leitura

Teremos uma carga de leitura total de aproximadamente 500 
páginas de textos originais de Durkheim, o que resulta em 
aproximadamente 50 páginas por semana.

O bom aproveitamento das aulas depende da realização das 
leituras no momento em que forem solicitadas. Vir para a aula 
sem ter lido o texto, deixar leituras para depois, ou recorrer a 
resumos de outras pessoas como substituição para as leituras 
solicitadas, provavelmente limitarão muito o seu 
aproveitamento das atividades propostas.
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AVISOS IMPORTANTES
[2 de 5]

2-Hábito da escrita

Será necessário realizar 4 fichamentos ao longo do semestre 
(submetidos eletronicamente), e uma prova escrita 
(manuscrita) ao final do semestre. 

É fundamental que todos os textos sejam bem revisados e 
atendam às exigências formais. É também fundamental a 
correta citação de todas as fontes utilizadas para a realização de 
qualquer trabalho escrito, evitando a prática do plágio. Estas 
são condições gerais para um bom desempenho, não apenas 
nesta disciplina, mas neste Curso de Graduação.
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AVISOS IMPORTANTES
[3 de 5]

3-Edições da Martins Fontes

Trabalharei exclusivamente com edições da Martins Fontes 
para as 4 obras principais de Durkheim, traduzidas por Paulo 
Neves [RMS e FEVR], Eduardo Brandão [DTS] e Monica Stahel 
[S]. 

Motivo: excelente$ traduçõe$ e trabalho editorial, em contraste 
com outras traduções/edições disponíveis em português.

Exceções: a excelente coletânea de textos Émile Durkheim, 
organizada por José A. Rodrigues, traduzida por Laura N. 
Rodrigues e publicada pela Editora Ática; e o livro Educação e 
Sociologia [ES], traduzido por Stephania Matousek e publicado 
pela Editora Vozes (única tradução disponível em português).
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AVISOS IMPORTANTES
[4 de 5]

4-Outros idiomas

Isto serve menos para esta disciplina e mais para a sua formação como 
um todo.

Aprenda e exercite a leitura em outros idiomas, em especial inglês e 
francês (mas também alemão e italiano). 

A maior parte da produção e interlocução em Ciências Sociais 
atualmente é feita em inglês, e a maior parte dos textos fundadores 
das Ciências Sociais foi escrita em francês, alemão e italiano.

Ficar limitado ao português e ao espanhol implicará na dependência de 
traduções (e portanto de erros de tradução) e na imensa redução do 
escopo e alcance de seu próprio trabalho.
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AVISOS IMPORTANTES
[5 de 5]

4-E-mails, redes sociais e 
atendimento extra-classe

Não me é possível realizar atendimento individual por e-mail 
ou participar de redes sociais ligadas à disciplina.

Atendimento individual deve ser procurado em sala de aula 
(antes ou depois das aulas, ou durante intervalos), ou 
agendado pelo e-mail: ppf@unicamp.br

Laura (PED C) e Luísa (PAD) oferecerão outros tipos de 
atendimento extra-classe.
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PRÓXIMAS AULAS

AULA 02 – Dia 04/03: Introdução à Sociologia.

AULA 03 – Dia 11/03: Vida e obra de Durkheim.

AULA 04 – Dia 18/03: Apresentação e discussão 
de As regras do método sociológico [1894]. 
Entrega do Fichamento 1.
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