
As ficções da teoria
social moderna

 

A consolidação da teoria social moderna nas obras de Marx, Weber e
Durkheim coincidiu com o apogeu dos impérios europeus e uma guerra
mundial entre eles. Entretanto, o império não integra as preocupações da
teoria social mainstream, a não ser como um fenômeno associado a
períodos históricos e civilizações do passado. Na altura em que a teoria
social se desenvolveu como sociologia, em meados do século 20, a maioria
dos países europeus foi confrontada por movimentos anticoloniais e desafios
a seu domínio global. Mas esses desafios às estruturas políticas da
modernidade europeia pareceram não ter afetado aquilo que a sociologia
veio a considerar como sendo a sua ‘jurisdição’ – nomeadamente, questões
relativas a classe, gênero e sexualidade. Não se trata de simplesmente
adicionar o colonialismo ao repertório de tópicos da sociologia, mas sim de
mostrar como esse repertório deve mudar e como os conceitos e
metodologias com os quais ele se associa devem ser transformados. O que
significa ‘descolonizar’ um currículo no âmbito do qual o colonialismo não é
reconhecido? Minha argumentação vai no sentido de uma renovação da
teoria social e da sociologia, não de sua rejeição. Para essa renovação, é
central reconhecer e enfrentar cinco ficções que atualmente organizam o
quadro conceitual da teoria social moderna e da sociologia: (1) a ficção dos
estágios de desenvolvimento social; (2) a ficção da subjetividade moderna;
(3) a ficção do Estado-nação; (4) a ficção da classe e do trabalho
formalmente livre; e, por fim, (5) a ficção da razão sociológica.
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Para acessar a sala do Zoom,
alunos/as e professores/as do
PPGCS-UFBA devem se
inscrever ATÉ 09/08: 

bit.ly/3AbwzRb

O público externo poderá
assistir a aula inaugural ao

vivo pelo canal do YouTube
do PPGCS-UFBA:

bit.ly/37hFZy3
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