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Ementa: Introdução ao estudo das Ciências Humanas e Sociais. Aspectos constitutivos
das Ciências Humanas e Sociais: trabalho, cultura e socialização. Relações raciais e
étnicas. Sexualidade e gênero. As Ciências Humanas e Sociais e as transformações
contemporâneas. As contradições sociais do trabalho e da produção econômica e
tecnológica. Desenvolvimento econômico e meio-ambiente.

Objetivos (explicitar conceitos, habilidades, procedimentos e/ou competências definidos
na Ementa. Os objetivos específicos irão oferecer elementos para a organização e/ou
definição dos conteúdos programáticos)
GERAL:

Compreender conceitos, habilidades, procedimentos e/ou competências definidos da
ementa da disciplina, bem como contribuir para a construção de uma sociedade mais
humanizada e mais consciente dos seus direitos e deveres.

http://lattes.cnpq.br/2437036625902034
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ESPECÍFICOS:

− Analisar o processo de constituição histórico das diversas áreas do conhecimento
que integram o campo das ciências humanas e sociais.

− Identificar os conceitos que fundamentam o pensamento moderno e suas influências
nas ciências humanas e sociais.

− Reconhecer os principais argumentos da crítica pós-moderna em relação ao
lugar/papel da ciência na sociedade ocidental contemporânea.

− Focalizar e refletir sobre temas atuais que marcam o debate no campo das ciências
sociais e humanas, tais como: identidade, globalização, a relação entre ciência e
senso-comum, concepções de verdade, gênero, sexualidade e relações raciais.

Conteúdo Programático (indicar as unidades e/ou tópicos de conteúdos organizados
para colocar em prática os conceitos, habilidades e/ou competências definidos na ementa
e melhor explicitados nos objetivos específicos)

1. O nascimento do pensamento científico
1.1 As diferentes formas de conhecimento:
− Conhecimento empírico
− Conhecimento teológico
− Conhecimento filosófico
− Conhecimento científico
− Conhecimento artísitco

2. Conhecimento científico
2.1 Análise e interpretação para a construção do conhecimento científico

3. O paradigma moderno
3.1 Renascimento e iluminismo: pressupostos fundamentais
3.2 Cientificismo
3.3 Positivismo – a aproximação com as ciências naturais

4. Pós-modernidade
4.1 Foucault: Arqueologia do saber

4.2 Giddens: As consequências da modernidade

5. Ciências Humanas e Sociais na atualidade
5.1 Teorias da globalização
5.2 Teorias da sociologia e conhecimento: A construção social da realidade.
5.3 Teorias da comunicação
5.4 Raça e etnicidade
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5.5 Sexualidade e gênero

6. Pensamento social no Brasil
6.1 Cidadania
6.2 Emprego e empregabilidade
6.3 Direitos Humanos no Brasil
6.4 Educação e as consituições brasileiras

Metodologia (explicitar a forma de desenvolvimento da disciplina, os recursos utilizados)

− Técnicas coletivas como aulas expositivas, dialogadas, aulas práticas e seminários.
− Técnicas de ensino individualizado como estudos dirigidos e estudos de casos.
− Técnicas de ensino socializado como discussão em grupos, discussão circular,

seminários, debates, projetos de extensão, mapas conceituais, ensino com pesquisa
e outras

− As atividades discentes compreenderão leitura e análise de textos, resenhas,
relatórios e elaboração e comunicações e textos.

Critérios/Processo de avaliação da Aprendizagem (indicar a concepção de avaliação
adotada, os instrumentos a serem utilizados, as formas de avaliar, os critérios de
correção, os pesos conferidos a cada instrumento)

 Participação em conversas temática durante as aulas

 Apresentação de seminários

 Elaboração de relatórios de estudos e pesquisa simples

 Estudos dirigidos

Instrumentos utilizados:
 Data show, quadro branco, material impresso, recursos de computação,
periódicos, revistas, jornais, livros.

Bibliografia básica (indicar um mínimo de três obras disponíveis na biblioteca e que
deem conta de todo o conteúdo programático a ser desenvolvido)

BAUMAN, Zygmunt. Comunidade: a busca por segurança no mundo atual. Rio de
Janeiro: Editora ZAHAR, 2003.

BAUMAN, Zygmunt. Globalização: as conseqüências humanas. Rio de Janeiro: Editora
ZAHAR, 2003
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BERGER, P. L; LUCHMANN, T. A construção social da Realidade. Petrópolis: Editora
Vozes, 1996..
Bibliografia complementar (indicar um mínimo de cinco obras disponíveis na biblioteca
e que deem conta de complementar e oferecer oportunidades de aprofundamento de todo
o conteúdo programático a ser desenvolvido)
COSTA, Cristina. Sociologia: introdução à ciência as sociedade. São Paulo: Editora
Moderna, 1997.
GIDDENS A. As consequências da Modernidade. São Paulo, Editora Unesp, 1991.
GIDDENS A. Modernidade e Identidade pessoal. Editora Celta, 2ª edição, 1997.
GINZBURG, Carlo. Mitos, Emblemas e Sinais. São Paulo: Companhia das Letras, 2002.
HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. Rio de Janeiro: Editora DP&A,
1998.
HALL, Stuart. Da diáspora: identidades e mediações culturais. Rio de Janeiro: Editora
DP&A, 1998.
SANTOS, Boaventura de Souza. A globalização e as ciências sociais. São Paulo: Editora
Cortez, 2005.
SANTOS, Boaventura de Souza. Introdução a uma ciência pós moderna. São Paulo:
Editora Graal, 2000.
SCHWARCZ, Lilia Moritz (org). História da vida privada. São Paulo: Companhia das
Letras, 2000.
Cronograma (Inserir a distribuição dos conteúdos programáticos a serem desenvolvidos
nas aulas)


