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Disciplina: Introdução à s ciências
Sociais
Carga horária:

72hs

Semestre: 1º

Prof. Ivan de Andrade Vellasco
Total : 72h

Departamento: Decis
Professor: Ivan Vellasco
Ementa: Racionalidade científica moderna. Contexto histórico de surgimento das Ciências
Sociais. A ordem social e a modernidade. O problema da ação social. A perspectiva
sociológica e seus desdobramentos.

Objetivos
Compreender a perspectiva das Ciência Sociais e sua especificidade teórica, que se constitui
como desdobramento da razão científica moderna e como resposta às transformações sociais
que inauguram a era moderna. Abordar alguns temas centrais na perspectiva sociológica e seu
tratamento nas obras dos autores clássicos.

Conteúdo
UNIDADE I – O surgimento da sociologia e seu contexto histórico:
Antecedentes intelectuais: o iluminismo e a filosofia social
O dilema da ordem em um contexto de transformações; A perspectiva sociológica.
UNIDADE III – A construção social da realidade e o determinismo sociológico

Metodologia e Recursos Auxiliares

Aulas expositivas
Seminários
Estudos dirigidos
Filmes/documentários

Avaliação
Fichamentos: todas as leituras deverão ser fichadas e estarão sujeitas a argüição e avaliação.
Estudos dirigidos: exercícios de interpretação dos textos que serão propostos durante o curso.
Seminários: grupos de, no máximo, quatro pessoas apresentarão seminários sobre livros e
artigos indicados.
Trabalho final ou prova: sobre os temas abordados no curso, trabalhando, obrigatoriamente,
com a bibliografia indicada e as teorias apresentadas.

Bibliografia
BIBLIOGRAFIA:
MARTINS, Carlos B. O que é Sociologia. São Paulo, Brasiliense, 1986.
BRESCIANI, Maria S. M.. Londres e Paris no Século XIX: o espetáculo da pobreza. São
Paulo, Brasiliense, 1989.
BERGER, Peter L. & LUCKMANN, Thomas. A Construção Social da Realidade. Petrópolis,
Vozes, 1987.
QUINTANEIRO, Tânia; BARBOSA, Maria Lúcia de Oliveira; OLIVEIRA, Márcia Gardênia
de. Um Toque de Clássicos: Durkheim, Marx e Weber. B. Horizonte. UFMG.1995.
Obs: leituras complementares poderão ser utilizadas durante o curso em função do seu
desenvolvimento.
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