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FSL114 – INTRODUÇÃO À SOCIOLOGIA
Sem. 02/2015
INSTRUÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO FINAL
Tal como informado no inicio do curso, uma das formas de avaliação da aprendizagem
será mediante o preparo de um trabalho final, em equipe, que valerá 40% da nota
final. O desenvolvimento do trabalho final está sendo feito ao longo da Parte II do
programa a disciplina e envolverá as seguintes etapas:
1. Numa primeira etapa, que está se realizando no período previsto entre 29 de
setembro e 10 de novembro, cada grupo está apresentando um seminário preparado
num dos grandes cinco temas propostos e com base na leitura da bibliografia
sugerida no programa. Acompanham o seminário, como produtos complementares,
um primeiro texto-resenha e uma primeira idéia de tema de interesse para o
trabalho final.
2. A segunda etapa diz respeito à definição mais precisa do exercício empírico no
tema escolhido, que será parte do trabalho final. Por isso mesmo, no dia 17 de
novembro, cada um dos grupos enviará - por internet, aos e-mail’s dos
professores (nadya@usp.br e andre.nahoum@gmail.com ), um texto contendo
os primeiros delineamentos sobre o objeto empírico escolhido. Este texto
deverá organizar-se de modo a tratar, mesmo se ainda de maneira sucinta, os
seguintes aspectos (no texto estes aspectos não precisam necessariamente ser
apresentados na ordem enunciada abaixo; mas, atenção, pois todos esses pontos
precisam estar presentes no delineamento que será enviado por e-mail no dia 17 de
novembro):
a. Que questão teórica, no âmbito da ampla agenda da sociologia do corpo,
foi escolhida pelo grupo para abordar em seu trabalho final?
b. Que conceitos-chave da Sociologia serão mobilizados pelo grupo, em seu
trabalho final, para apresentar o tema?
c. Que situação empírica foi escolhida para exemplificar a questão teórica a
ser abordada no trabalho? [havendo duvidas quanto à escolha final,
explicitem os prós e contras de cada uma das alternativas possíveis]
d. Que tipo de fonte irá prover o material empírico a ser analisado na situação
escolhida como exemplo?
e. Que autores-chave, dentre aqueles que foram lidos ao longo da disciplina, a
equipe já sabe que serão mobilizados para desenvolver o trabalho?
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f. Que necessidades de bibliografia suplementar o grupo sente e para o que os
professores poderiam ser mobilizados em ajuda?
g. Que outras dificuldades o grupo vislumbra e que ajuda os professores
poderiam lhes dar neste momento?
No dia 24 de novembro cada grupo fará uma breve apresentação da sua idéia de
trabalho final e, neste momento, receberá dos professores um comentário
detalhado, bem como novas orientações com respeito à continuidade,
especialmente no que concerne a leituras complementares que enriquecerão a
abordagem do tema específico que foi escolhido.
3. A terceira e ultima etapa diz respeito à preparação e entrega do trabalho final.
São as seguintes as principais características do mesmo:
3.1 - O trabalho final deve contemplar os seguintes aspectos (e a ordem abaixo
apresentada é apenas uma sugestão):
a. Introdução: na qual o objetivo do trabalho será concisamente exposto (qual
a questão teórica que pretendem focalizar e porque fazê-lo a partir da
situação-exemplo que será analisada)
b. Um balanço bibliográfico: uma resenha de textos relevantes no tema, na
qual se procurará usar ao máximo a bibliografia apresentada e lida
durante o curso, complementando-a com trabalhos especificamente
voltados à questão escolhida para abordar no texto
c. Um exercício de interpretação: apresenta-se a situação/caso/dado que será
analisado, mostrando como ele ilustra a questão teórica que foi escolhida.
Quanto mais o exercício de interpretação de uma situação empírica sirva
para mostrar a habilidade para empregar conceitos aprendidos na
disciplina, tanto melhor.
d. Conclusão: se lhes parecer necessário
e. Bibliografia efetivamente referida nas partes anteriores
3.2 - O trabalho final não deve exceder 15 páginas (inclusive bibliografia e
ilustrações) em letra Times New Roman, corpo 12, espaço 1,5.
3.3 - O trabalho deve ser entregue impreterivelmente até à meia-noite do dia 8
de dezembro, remetido ao e-mail’s dos professores (nadya@usp.br e
andre.nahoum@gmail.com ) – e somente por esta via.
Bom trabalho,
Nadya e André
(22/10/2015)
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