
Título da disciplina : Teoria Social e Cultura – 30 horas 
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Descrição: O curso pretende apresentar algumas vertentes da Teoria Social que tomam o fenômeno 

da cultura como objeto de análise, buscando entender seus pressupostos epistemológicos. A 

perspectiva geral é demonstrar como a cultura pode ser tomada como meio para o conhecimento da 

sociedade e destacar os modos como manifestações culturais, obras de arte, música, cinema, 

literatura, pintura etc. são capazes de expor conteúdos sociais específicos das sociedades nas quais 

são produzidos. Nesse sentido, a cultura será pensada como um domínio capaz de oferecer notícias 

acerca do mundo social, seus conflitos, processos e ordenações. Objetivo: indicar como o imaginário 

e as representações coletivas de uma dada sociedade podem ser inquiridos para a produção de 

conhecimento sociológico, destacando as articulações entre cultura e outros processos da dinâmica 

social, como desigualdade, modo de produção capitalista, imperialismo, diferenças étnicas ou de 

gênero etc.  

Conteúdo: 1) As origens da sociologia como ciência da cultura; 2) Cultura como campo de disputa de 

sentido; 3) Indústria cultural X Obra de arte; 4) Cultura, técnica e capitalismo; 5) Cultura e 

desigualdade social; 6) Cultura, nação e globalização. 

 Metodologia: Aulas expositivas e discussões em grupo a respeito dos textos lidos, eventualmente, 

promoção de seminários (conforme interesse dos alunos).  

Avaliação: com base nas discussões em sala a respeito dos textos e temas propostos e em trabalho 

final relacionado ao tema da disciplina.  
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