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Regime contratual: Celetista (x )   RPA (    )   

CURSO: Filosofia 

GRUPO DE PESQUISA: Filosofia Política  

 

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO A SER DESENVOLVIDO 
 

1. Preencher Plano de Trabalho exclusivamente para projeto NOVO.  
2. O docente com projetos de pesquisa/extensão pode ter, no máximo, dois projetos em andamento em 

uma ou duas instituições. 
3. Caso o docente já possua um projeto em andamento e deseja apresentar um novo projeto, informar 

como 2º , no item "PROJETO", caso contrário informa 1º. 

4. Os projetos propostos têm como data de início: Abril de 2011 
 

PROJETO Nº    Nº de Horas previstas a serem dedicadas ao Projeto:  

Título: A teoria sociológica de Émile Durkheim e sua dimensão política 

Área de Conhecimento CNPq :  

Grupo de Pesquisa no UNIFAI: FILOSOFIA - LICENCIATURA 
 
Líder do Grupo: Sidnei Vares 
 
Professores associados: Sidnei Vares 
 
 
 

Linha de Pesquisa: Filosofia Política  

Previsão de término: Abril 2012 

Local onde desenvolve SP/SP Instituição: UNIFAI 

Outros Cursos, e/ou outros Centros envolvidos: Pedagogia/UniSant´Anna 

 

 
) 

 

PROJETO DE PESQUISA 

Apresentar projeto com no máximo 6 laudas, contendo: Título, Introdução, Objetivo, Métodos, 
Resultados Esperados, Referências Bibliográficas e Cronograma para 01 ano (incluindo relatório ou 
artigo produzido).      
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IMPORTANTE: 
1. Manter seu currículo atualizado na Plataforma Lattes, pois será consultado quando 

necessário. Não anexá-lo a este projeto. 

2. Entregar o formulário preenchido e a proposta de projeto de pesquisa até o 15 º dia útil do 

mês de Abril do ano corrente à Coordenação. 
 

Data:    Assinatura do docente: 
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1. Ementa 

Sociedade política. Sociedade Moderna. Democracia. O papel das Corporações-Profissionais. 

O papel do Estado. O indivíduo. Leituras sobre a obra durkheimiana.  

 

2. Objetivo 

O presente projeto tem por escopo analisar a dimensão política na obra do sociólogo francês 

Émile Durkheim com vistas a compreender a importância que o Estado e as corporações 

profissionais ocupam em sua obra e como se estrutura sua visão de modelo democrático 

consoante as novas exigências engendradas pela emergência da sociedade moderna. 

 

3. Justificativa 

A aproximação dos cem anos da morte de Durkheim é o ponto de partida para uma reavaliação 

da obra deste autor que, nos últimos anos, tem ganhado notoriedade nas pesquisas produzidas 

no campo das ciências sociais, principalmente no México, Estados Unidos, Inglaterra e Brasil. 

Entretanto, como alerta Antony Giddens, sua teoria política ainda está a sombra quando 

comparada a outros aspectos de sua obra.  

 

4. Desenvolvimento do tema 

O sociólogo francês Émile Durkheim, nascido em 1858 e falecido prematuramente em 1917, é 

um dos mais representativos nomes da ciência sociológica, da qual muitos o consideram seu 

principal “arquiteto” e “herói fundador”. Se considerarmos seus esforços, no sentido de 

estruturar a nova ciência, que até aquele momento se encontrava dispersa e dependente de 

outras tantas áreas do conhecimento, podemos entender porque uma parte considerável dos 

especialistas o considera o fundador da sociologia, conquanto não tenha sido o primeiro a 

exercer as práticas do sociólogo. É que a escola durkheimiana, formada por um grupo de 

discípulos e estudiosos reunidos em torno de Durkheim, conseguiu gradualmente impor-se a 

outras correntes de pensamento e se consolidar como a principal voz da recém-chegada ciência 

social.  

Foi a partir da revista L ´Anneé Sociologique, fundada pelo mestre francês em 1898, que o 

grupo de intelectuais por ele conduzido se torna o principal expoente do pensamento 

sociológico na França, numa época em que a Terceira República procura, por meio de reformas 

políticas e sociais, superar as divergências que volta e meia ganhavam a cena na opinião 

pública, como foi o exemplar Caso Dreyfus. Durkheim, portanto, não só foi testemunha dos 

principais fatos políticos que marcaram a França após os eventos de 1870, como foi partícipe 

de grande parte desse processo, ainda que a sua atuação política não tenha sido direta, dado 

sua forte ligação com os meios acadêmicos. 

Seu pensamento, importante para a compreensão do que denominamos de “sociologia 

clássica”, tornou-se uma espécie de referência para os neófitos no campo sociológico. Mas, se 
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seus textos são quase obrigatórios nos cursos de sociologia, cumpre recordar que as 

interpretações acerca de suas idéias são bastaste discrepantes. A respeito disso, podemos 

afirmar que até meados de 1960, as interpretações correntes foram pouco benevolentes com os 

principais pontos defendidos pelo mestre francês. As exposições-padrão mais significativas no 

campo sociológico, e até mesmo textos mais aprofundados, o  tinham como um “conservador”, 

alguém preocupado com o tema da “ordem” social e francamente divorciado de qualquer tipo 

de expressão individual, já que “a” sociedade, que não se reduz a soma das partes que a 

compõe, tem primazia sobre os indivíduos. A soma desses aspectos foi extremamente 

perniciosa para o entendimento da obra desse autor, pois o rótulo do conservadorismo durante 

décadas foi muito forte. 

Todavia, a partir dos anos 60, principalmente em virtude da publicação de alguns textos 

políticos de Durkheim uma década antes, novas leituras surgiram, clarificando aspectos até 

então pouco compreendidos na obra desse autor. Essa revisão ajudou a dirimir as críticas mais 

severas que recaíam sobre seu pensamento sociológico, demonstrando que Durkheim estava 

mais preocupado em entender as transformações ocorridas no desenvolvimento da 

modernidade, do que propriamente impor um modelo de sociedade ordenada e sem espaço para 

a criatividade dos indivíduos como muitas vezes se sustentou. 

Com efeito, uma releitura da obra durkheimiana, principalmente no que se refere à dimensão 

política de seus escritos faz-se necessária com vistas a compreender os possíveis elementos 

conservadores ou liberais contidos em sua obra. 

 

5. Método 

Leitura e consulta de textos, levantamentos bibliográficos, análises e comparações de obras 

orientadas, produção de textos e artigo final.  

 

6. Interação deste projeto com outros da mesma área de pesquisa. 

Pesquisador Responsável: Sidnei Vares 

Colaboradores: Sidnei Vares 

Alunos Associados: 

Ronaldo Jesus dos Santos  

Givanildo Silva Costa  

Maria Alves Pionório 
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7. Cronograma de Atividades de Pesquisa 

 
Atividades a serem desenvolvidas Abril 11 mai jun jul Agô set out nov Jan 12 fev mar abr 

Levantamento da Bibliografia Complem. x            

Leitura e Documentação  x x x x x x x x x x  

Construção Lógica do Trabalho   x x x x x x     

Encontros do Grupo  x x  x x x x x x    

Redação do Texto      x x x x x  x  

Entrega do Relatório de Pesquisa            x 
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PARECER DO CONSELHO DO NÚCLEO DE PESQUISA E EXTENSÃO  

Avaliação Geral do Projeto: 

Considerar principalmente: a contribuição científica para a área e se a proposta é adequada ao Projeto 
do Curso; se o cronograma está adequado. 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

___ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________ 

 

 

Avaliação :   (        ) APROVADO              (        ) NÃO APROVADO 

Nome do Coordenador do Conselho 
 do Núcleo de Pesquisa e Extensão: 

Data:_____ /_____ /_____. Assinatura: 

Nome do Coordenador da Linha de Pesquisa: 

Data:_____ /_____ /_____. Assinatura: 

IMPORTANTE: Enviar todo o processo do docente à 

Pró-Reitoria Acadêmica 
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PARECER DA PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

A Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários está de acordo com os pareceres dos: 

Conselho do Núcleo de Pesquisa e Extensão e do Coordenador da Linha de Pesquisa? 

(     ) SIM                 (     ) NÃO 

Comentários: ________________________________________________________________________ 

                        ________________________________________________________________________ 

 
Comentários adicionais que justifiquem o parecer da Pró-Reitoria:  
____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________ 

 

 

Avaliação :   (        ) APROVADO           (        ) NÃO APROVADO 

Nome do Pró-Reitor Acadêmico: 

Data: _____/_____/_____. Assinatura: 

 

 


