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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS 
CENTRO DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIAS HUMANAS 
PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM SOCIOLOGIA 
 
 

Disciplina: Tópicos Especiais em Sociologia – Leituras de Georg Simmel  

Semestre: 2015/2 

Prof. Gabriel de Santis Feltran  

Sala: inicialmente no Auditório do PPGS 

Horário: Quintas-feiras, 14h 
 
 

 

Objetivos: "Leituras de Georg Simmel" 

A disciplina propõe um estudo conjunto com os estudantes na vasta - e complexa - produção 

teórica de Georg Simmel, visando a uma leitura crítica do presente. Se boa parte dos ensaios 

temáticos mais importantes de Simmel já foi traduzida e é muito influente nas áreas temáticas 

correspondentes, seus textos propriamente teóricos (ainda que igualmente ensaísticos) não são 

tão discutidos no Brasil contemporâneo. A partir da leitura de fragmentos de três dos seus 

principais livros: 'Philosophy of Money' (1900), 'Sociology' (1908) e 'The View of Life' (1918), 

acrescidos de uma passagem pelas “Questões fundamentais da Sociologia” (1917), estará em 

pauta um estudo da epistemologia, da sociologia e do modo de conceber a ciência (e a pesquisa) 

em Simmel. Daí, tentaremos ensaiar um modo de conceber a política, em Simmel. Temáticas as 

mais variadas, como a cidade e o urbano, as relações entre indivíduo e sociedade, a ação, a 

sociação, a modernidade, a forma e o dinheiro serão temas auxiliares para esse 

empreendimento.  

 

 

Avaliação: i) leitura e participação nos debates; ii) seminários; iii) um ensaio, sobre tema de 

escolha, preparado durante o curso e entregue, como de praxe, no início do semestre seguinte. 
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1 – Programação das atividades do semestre 
 
AULA DATA TEXTOS SEMINÁRIOS 
1ª. 13/8 Introdução ao Curso + Filosofia do Dinheiro (Prefácio) Gabriel 
2ª. 20/8 Filosofia do Dinheiro – Capítulo 1 Evandro 
- 27/8 não haverá aula  
3ª. 3/9 Filosofia do Dinheiro – Capítulo 2  
4ª 10/9 Filosofia do Dinheiro – Capítulo 3  
5ª. 17/9 Sociologia  (Sociology – Foreword)  
6ª. 24/9 Sociologia (Sociology – Chapter 1 – pp. 19-40) Gabriel 
- 1/10 não haverá aula  
7ª. 8/10 Questões Fundamentais da Sociologia – Cap.1 Josi 
8ª. 15/10 Questões Fundamentais da Sociologia – Cap.2  
9ª . 22/10 Questões Fundamentais da Sociologia – Cap.3  
10ª. 29/10 Questões Fundamentais da Sociologia – Cap.4  
11ª. 5/11 View of Life – Life as Transcendence  
- 12/11 não haverá aula  
12ª. 19/11 View of Life – The Turn Toward Ideas  
13ª  26/11 View of Life – Death and Immortality  
14ª 3/12 View of Life – The Law of the Individual  
 


