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A sociologia é uma disciplina diversificada e pluralista, e esse é um 

de seus atrativos. Será possível, então, chegar a algum consenso  

sobre quais são os “conceitos-chave” e como defini-los?

O professor John Scott defende que sim. Afinal, os conceitos socio-

lógicos derivam de um número relativamente pequeno de posições  

teóricas, que muitas vezes se sobrepõem e se interpenetram. Por 

meio do diálogo, é possível chegar a uma combinação de perspec-

tivas sociológicas divergentes, o que enriquece o debate e permite 

avaliar limitações e formular novas abordagens.

Scott convidou especialistas de destaque para redigir cerca de 70  

conceitos – cultura, discurso, globalização, masculinidade, poder, 

mcdonaldização, sexualidade e outros –, que estão entre os mais 

importantes e atuais para o trabalho sociológico, e devem figurar 

em qualquer discussão séria sobre as sociedades contemporâneas.

Seleções desse tipo estão sujeitas a certa polêmica. Longe de fugir 

disso, Sociologia: conceitos-chave oferece as ferramentas necessárias 

para discutir as escolhas feitas. Os verbetes têm vasta aplicação e 

relevância, e são seguidos de indicações bibliográficas para quem 

deseja se aprofundar na compreensão do tema. 

Um glossário das principais correntes de pensamento, de darwinis-

mo social a teoria dos sistemas, complementa o volume. Mais que 

uma obra de referência prática e direta, esse é um livro fundamental 

para quem quer ter uma visão abrangente sobre a sociologia.

JOHN SCOTT é professor de sociologia na Universidade de  

Essex desde 1994. Antes disso, lecionou e dirigiu o Departamento de  

Sociologia da Universidade de Leicester. Vice-presidente honorário 

da Associação Britânica de Sociologia, é editor da European Societies, 
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Sociology, e coordenou a 3ª edição do Dicionário Oxford de Sociologia.
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