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DADOS DA DISCIPLINA 

Nome da Disciplina: SOCIOLOGIA 

Curso: DIREITO 1º. Período 

Carga Horária Semanal: 2h/a Carga Horária Semestral: 36 h/a 

Docente Responsável: 

EMENTA 

Trajetória humana: Tipos de sociedade – sociedades pré-industriais e sociedades industriais. Formas e 

dinâmicas da sociedade: instituições sociais. Contexto histórico do surgimento da sociologia como 

ciência. Teorias sociológicas clássicas: positivismo, materialismo histórico e sociologia compreensiva. 

Origens da sociologia do direito: precursores, conceito e objetivo. Debates sociológicos contemporâneos: 

modernidade e pós-modernidade, globalização e poder, violência social e movimentos sociais. A 

sociologia no Brasil: compreensão da formação da sociedade brasileira, industrialização e classes 

trabalhadoras. 

OBJETIVOS GERAIS 

Tornar acessível aos alunos o pensamento social clássico e o conhecimento básico relativo aos 

fundamentos teóricos e práticos da Sociologia e da Sociologia Jurídica, cujo paradigma científico é 

indispensável no campo do saber jurídico. Desta forma, a presente disciplina cumpre não só uma função 

formadora, mas também de aprofundamento analítico sobre determinados assuntos relevantes para a 

formação de um profissional do Direito. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Possibilitar aos alunos a apreensão reflexiva do conhecimento socio-jurídico pertinente ao Direito 

moderno, cujo paradigma dogmático-normativo predomina praticamente em todos os setores jurídicos do 

mundo moderno. O conhecimento sociológico (teórico-prático), sintetizado para fins do conhecimento 

objetivo da realidade jurídica instalada no País, norteia a aquisição de uma consciência crítica e 

reflexiva a respeito da organização jurídica brasileira, passada e presente, bem como da realidade social 

brasileira nestes novos tempos de globalização da economia, oferecendo aos futuros operadores do 

direito um aprimoramento em sua formação Humanista e crítica. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 Unidade I – A trajetória da humanidade até os dias atuais. As instituições culturais, de base (família, 

organização sexual, grupos sociais). Transformações históricas que levaram ao surgimento da sociologia: 

feudalismo, revoluções burguesas e capitalismo. Unidade II-  Introdução à Sociologia Geral: as teorias 

sociológicas clássicas: Émile Durkheim, Karl Marx e Max Weber. Unidade III – Sociologia Jurídica & 

Sociedade: As teorias sociológicas do Direito; Conceito e objetivo da Sociologia Jurídica. 

Problematizações da relação direito e sociedade. A ação reguladora do Direito e a sociedade global: O 

Direito como fato social.  A crise do Estado e a produção da juridicidade na economia globalizada. 

“Flexibilização” do direito do trabalho e o futuro dos direitos sociais. Unidade IV: Formação do povo 

brasileiro, matrizes étnicas e relações étnico-raciais. 

ESTRATÉGIAS DE ENSINO E APRENDIZAGEM (METODOLOGIAS DE SALA DE AULA) 

Aulas expositivas e dialogadas empregando: quadro negro e data show. Estudos dirigidos em sala de 

aula: discussão de textos pré-selecionados; Exposição e debate com alunos do conteúdo das unidades 

propostas; Seminários para apresentação de conteúdos dispostos nas unidades à critério do professor.  

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM  

Avaliação contínua por meio de: seminários, trabalhos em grupo e individuais, análises de textos e 

prova dissertativa a cada bimestre. 
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SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO PARA A RECUPERAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

Visando recuperar o desempenho acadêmico de alunos com dificuldades na compreensão da disciplina 

de Sociologia serão aplicadas as seguintes atividades: Estudos dirigidos: discussão de textos pré-

selecionados; Trabalhos escritos: sínteses e fichamentos de conteúdo das unidades apresentadas; 

Seminários. 

BIBLIOGRAFIA – BÁSICA 

CASTRO, Celso Antonio Pinheiro de. Sociologia do Direito. 8.ed. São Paulo: Atlas, 2003. 
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