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EMENTA 
As duas mais importantes abordagens do pensamento social brasileiro acerca do status da modernidade no 
Brasil: a sociologia da herança patriarcal/patrimonial e a sociologia da dependência, e os problemas 
decorrentes do hiato que ambas têm enxergado entre a modernidade societal brasileira e aquela dos 
chamados “países centrais”. 

Não é possível exibir esta imagem no momento.



 
OBJETIVOS GERAL E ESPECÍFICOS 
OBJETIVO GERAL  
Ao final do curso, o aluno deverá ser capaz de fazer uma análise crítica das duas mais importantes 
abordagens do pensamento social brasileiro acerca do status da modernidade no Brasil: a sociologia da 
herança patriarcal/patrimonial e a sociologia da dependência. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Mais especificamente, o aluno deverá ser capaz de: 
1. Perceber a centralidade que tanto a sociologia da herança patriarcal/patrimonial e a sociologia da 

dependência ocupam no “imaginário sociológico brasileiro”, delimitando os dois principais campos 
cognitivos dentro dos quais e em referência aos quais algumas das mais influentes reflexões, 
interpretações e explicações a respeito da configuração e dinâmica da sociedade brasileira moderna 
vêm sendo realizadas; 

2. Perceber os problemas decorrentes do hiato – em essência jamais alterado – que ambas as abordagens 
têm enxergado entre a sociedade brasileira contemporânea e os chamados “países modernos centrais”, 
na medida em que elas tomam por certo um retrato “congelado” da sociabilidade do Brasil moderno, 
apoiado numa imagem também hipostasiada da sociabilidade supostamente peculiar às “sociedades 
modernas centrais”, subestimando ou mesmo ignorando completamente as variações históricas num e 
noutro cenário. 

 
CONTEÚDO  
1. Sociologia da herança patriarcal/patrimonial (Gilberto Freyre, Sérgio Buarque de Holanda, Raymundo 

Faoro, Roberto DaMatta) 
2. Sociologia da dependência (Caio Prado Jr, Florestan Fernandes, Ianni, Fernando Henrique Cardoso). 
3. Crítica dessas abordagens do pensamento social brasileiro acerca do status da modernidade no Brasil 

(Jessé Souza, Sérgio Tavolaro) 
 
MÉTODO 
As aulas consistirão de seminários a serem apresentados pelos alunos, seguidos de discussões coordenadas 
pelos professores. 
Ao final do curso os alunos apresentarão um artigo científico sobre a cultura política brasileira que reflita, 
além das análises clássicas e contemporâneas, as discussões havidas em classe. 

 
AVALIAÇÃO 
Os alunos serão avaliados de acordo com os itens seguintes: 
1. Apresentação do seminário (2 pontos); 
2. Participação nas discussões que se seguirem aos seminários (1 ponto); 
3. Apresentação, a cada aula, do “mapa” das ideias centrais presentes nos textos (1 ponto); 
4. Artigo científico sobre o tema do seminário (6 pontos), considerando o projeto (a ser entregue na 4ª 

aula) e o documento finalizado (a ser entregue na 7ª aula). 
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CALENDÁRIO 

AULA H/A CONTEÚDO - 
ATIVIDADE 

DETALHAMENTO RESPONSÁVEL REFERÊNCIA 

1ª 4 

Apresentação do Plano 
de Curso 

Apresentação das 
ideias centrais da 
modernidade no 
imaginário 
sociológico brasileiro 

Prof. Júlio 

 

Introdução ao Curso 

2ª 
3 Sociologia da 

herança 
patriarcal/patrimonial 

e sua crítica 

Seminários e 
discussão – alunos 

Alunos FREYRE; 
HOLLANDA;  Alunos 

1 
Síntese e crítica 

 
Prof. Júlio 

3ª 
3 Sociologia da 

herança 
patriarcal/patrimonial 

e sua crítica 

Seminários e 
discussão – alunos 

Alunos FAORO; 
DaMATTA; Alunos 

1 
Síntese e crítica 

 
Prof. Júlio 

4ª 
3 Sociologia da 

herança 
patriarcal/patrimonial 

e sua crítica 

Seminários e 
discussão – alunos 

Alunos SOUZA; 
TAVOLARO; Alunos 

1 
Síntese e crítica 

 
Prof. Júlio 

5ª 
3 Sociologia da 

dependência 

Seminários e 
discussão – alunos 

Alunos PRADO Jr; 
FERNANDES; Alunos 

1 
Síntese e crítica 

 
Prof. Ricardo 

6ª 
3 Sociologia da 

dependência 

Seminários e 
discussão – alunos 

Alunos IANNI; 
CARDOSO; Alunos 

1 
Síntese e crítica 

 
Prof. Ricardo 

7ª 
3 Sociologia da 

dependência 

Seminários e 
discussão – alunos 

Alunos SOUZA; 
TAVOLARO; Alunos 

1 
Síntese e crítica 

 
Prof. Ricardo 

8ª  

Conclusão e avaliação 
do curso. 

Devolução dos 
trabalhos e entrega de 

notas. 

 

Profs. Júlio e Ricardo 

 

  


