
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS 

DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGIA/ GRADUAÇÃO 

 

TEMAS DA SOCIOLOGIA BRASILEIRA 

 

2º semestre de 2022 

Disciplina optativa 

Destinada: Ciências Sociais 

Código: FSL0523 

Pré-requisitos: FSL0202 - FLA0102 - FLP0102 

Carga horária: 4 horas semanais 

Créditos: 4 

Docente responsável: Prof. Dr. Luiz Carlos Jackson 

 

OBJETIVOS: Discutir temas e problemas decisivos à formação da sociologia 

brasileira entre as décadas de 1930 e 1970, com ênfase no caso paulista. O curso 

privilegia a leitura dos textos de forma circunstanciada, com ênfase nas relações de 

gênero.   

 

JUSTIFICATIVA: Problematizar abordagens típicas ao ensaio e à sociologia brasileira 

a partir das principais autoras, autores, grupos e instituições, envolvidas(os) no período 

fundacional da institucionalização das ciências sociais no país. Pretende-se discutir 

relações de continuidade e de ruptura entre o ensaio e a sociologia acadêmica. 

 

 

 

AULA 1.  Apresentação do curso  

 

AULA 2.  O ensaio histórico-sociológico 

FREYRE, Gilberto. (1933) Casa-Grande e Senzala [capítulo 4] e (1936) Sobrados e 

Mucambos [capítulo 11] 

ARAÚJO, Ricardo Benzaquen de. (1994) Guerra e paz: CGS e a obra de Gilberto 

Freyre nos anos 30. [“Agonia e êxtase”] 

 

AULA 3.  O ensaio histórico-sociológico  

HOLANDA, Sérgio Buarque de. (1936/1948) Raízes do Brasil [capítulos 5, 6 e 7] 

CANDIDO, Antonio. “O significado de Raízes do Brasil” 

WAIZBORT, Leopoldo. (2011) “O mal-entendido da democracia”. Revista brasileira 

de ciências sociais, vol. 26, nº 76. 

 



 

AULA 4.  O ensaio histórico-sociológico 

PRADO JR., Caio. (1942) Formação do Brasil Contemporâneo [“Sentido da 

colonização” e “Vida material”] 

RICUPERO, Bernardo. (2007) Sete lições sobre as interpretações do Brasil. [Caio 

Prado Jr.] 

 

AULA 5. Institucionalização da sociologia 

ARRUDA, Maria Arminda do Nascimento. (2001) Metrópole e cultura: São Paulo no 

meio século XX. [Florestan Fernandes e a sociologia de São Paulo] 

MICELI, Sérgio. (1989) História das ciências sociais no Brasil (v.1). [“Condicionantes 

do desenvolvimento das ciências sociais”] 

 

AULA 6.  Os estudos de comunidade 

MUSSOLINI, Gioconda. (1980) Ensaios de antropologia indígena e caiçara. 

[“Aspectos da cultura e da vida social no litoral brasileiro”] 

WILLEMS, Emílio; MUSSOLINI, Gioconda. (2003) A ilha de Búzios: uma 

comunidade caiçara no sul do Brasil. [trechos a definir] 

SILVA, Dimitri Pinheiro da. (2015) “Jogo de damas: trajetórias de mulheres nas 

ciências sociais paulistas”. Cadernos Pagu, nº 46. 

 

AULA 7. Primeira avaliação 

 

AULA 8. Sociologia da cultura 

MELLO E SOUZA, Gilda de. (1951/1987) O espírito das roupas [“Introdução”, “A 

moda como arte”, “O antagonismo”, “Acultura feminina”] 

BASTIDE, Roger. (1945/1972) Arte e sociedade [“Sociologia do produtor” e 

“Sociologia do amador”] 

PONTES, Heloisa. (1998) Destinos mistos: os críticos do Grupo clima em São Paulo. 

[“Intelectuais acadêmicos”] 

 

 

 

 

 

 



AULA 9. A questão racial 

BICUDO, Virginia Leone. Atitudes raciais de pretos e mulatos em São Paulo. [trechos 

a definir] 

BASTIDE, Roger e FERNANDES, Florestan. Brancos e Negros em São Paulo. 

[Introdução, caps. II e III] 

 

AULA 10. Do rural ao urbano 

QUEIROZ, Maria Isaura Pereira de. (1976) O campesinato brasileiro. [trechos a 

definir]  

DURHAM, Eunice. (1973) A caminho da cidade. [trechos a definir] 

CANDIDO, Antonio. (1964) Os parceiros do rio Bonito. [“Introdução” e “A vida 

caipira tradicional”] 

PULICI, Carolina. (2008) Entre sociólogos. [“trajetórias sociais”] 

 

 AULA 11. Sociologia do desenvolvimento  

FERNANDES, Florestan. (1967) Sociedade de classes e subdesenvolvimento. 

[“Sociedade de classes e subdesenvolvimento”] 

CARDOSO, Fernando Henrique & FALETO, Enzo. (1970) Dependência e 

desenvolvimento na América Latina. [“Introdução”, “Análise integrada do 

desenvolvimento” e “desenvolvimento e mudança social no momento de transição”]  

 

AULA 12. Violência e favor 

FRANCO, Maria Sylvia de Carvalho. (1969) Homens livres na ordem escravocrata. 

[capítulos 1 e 2] 

SCHWARZ, Roberto. (1990) Um mestre na periferia do capitalismo. [trechos a definir] 

 

AULA 13. Sociologia da educação 

FORACCHI, Marialice Mencarini. (1965) O estudante e a transformação da sociedade 

brasileira. [trechos a definir] 

 

AULA 14. Segunda avaliação 

 

AULA 15. Encerramento 


