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OBJETIVOS O objetivo geral do curso é introduzir e familiarizar o aluno com a 
abordagem sociológica que problematizam a vida cotidiana e a questão do 
senso comum. Dentro deste objetivo geral, o curso propõe-se a: 1) 
apresentar uma visão geral do contexto histórico no qual se constituiu a 
vida social moderna; 2) introduzir as distintas concepções e os principais 
conceitos dos clássicos da Sociologia sobre as transformações enunciadas 
nas sociedades modernas e suas peculiaridades; 3) fornecer uma 
compreensão sobre algumas diferentes escolas do pensamento 
contemporâneo que buscaram abordar a vida cotidiana como objeto de 
estudo sociológico; 4) discutir alguns aspectos que envolvem a existência 
ordinária dos indivíduos e seu caráter subjetivo relacionando-os com os 
temas que atravessam a teoria social (integração social, relação entre 
indivíduo e sociedade, distinção e desigualdade etc.). 

EMENTA A noção de vida cotidiana nos clássicos da sociologia contemporânea (H. 
Lefebvre. G. Lukács, A. Heller). Análise sociológica da vida cotidiana e 
conjuntura social. Os diferentes momentos da cotidianidade: trabalho, lazer. 

PROGRAMA Unidade I: Sociologia e vida social moderna. 

Unidade II: Os Clássicos da Sociologia (Durkheim, Marx e Weber): seus 

principais conceitos sobre as mudanças e peculiaridades da sociedade 
ocidental moderna. 

Unidade III: Problematização da vida cotidiana pela Sociologia e seus 

desdobramentos. 

Unidade IV: Alguns temas contemporâneos da Sociologia da Vida 

Cotidiana. 



AVALIAÇÃO 

(CATEGORIA VII) 
A avaliação será expressa por meio de três graus de qualificação (G1, G2 e 
G3): 

• Os dois primeiros graus de qualificação (G1 e G2) resultarão de 
avaliações parciais feitas ao longo do curso. 

• Sobre o terceiro grau de qualificação (G3): 

• consistirá na realização de uma Prova Final escrita que cobrirá toda a 
matéria lecionada no período letivo; 

• O(A) aluno(a) será dispensado(a) de realizar a G3, quando seus dois 
primeiros graus forem maiores ou iguais a três (3,0) e a média 
(aritmética) destes for maior ou igual a seis (6,0); 

• Caso o(a) aluno(a) deva fazer a G3: o Grau Final (GF) será obtido pela 
média ponderada dos três graus (tendo G1 e G2 peso 1, e G3 peso 2) e 
será aprovado (a) se o resultado for igual ou superior a cinco (5,0). 
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