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I. Identificação da mantenedora, da IES e dos curso s 

 A ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS SOCIAIS DO CENTRO DE 

PESQUISA E DOCUMENTAÇÃO DE HISTÓRIA CONTEMPORÂNEA DO 

BRASIL-CPDOC é um estabelecimento isolado de ensino superior, com limite 

territorial circunscrito ao Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, 

mantida pela Fundação Getulio Vargas, pessoa jurídica de direito privado, sem 

fins lucrativos, com sede e foro no município do Rio de Janeiro, Estado do Rio 

de Janeiro, e com seu estatuto registrado no 17o Cartório de Ofícios e Notas, 

da Comarca do Rio de Janeiro, em 20 de dezembro de 1944. Credenciada pela 

Portaria 1294 de 19 de Abril de 2005, publicada no Diário Oficial de 20 de abril 

de 2005, a Escola Superior de Ciências Sociais recebeu autorização de 

funcionamento do Curso de Bacharelado em Ciências Sociais pela Portaria 

1295, de 19 de Abril de 2005, publicada no Diário Oficial de 20 de abril do 

mesmo ano. A primeira turma de Ciências Sociais iniciou suas atividades 

regulares em Fevereiro de 2006. 

  Possui dois cursos de graduação, o Bacharelado em Ciências Sociais, 

em funcionamento desde 2006, e a Licenciatura em História autorizada pela 

Portaria 604, de 27 de Agosto de 2008. 

 O curso de Ciências Sociais tem carga horária de 2640 h/a, acrescida de 

270 horas de Atividades Complementares distribuídas ao longo dos períodos 

regulares do curso e previsão de integralização em um mínimo de 8 (oito) e 

máximo de 12 (doze) semestres.  
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II. Apresentação 

A Escola Superior de Ciências Sociais tem seu interesse voltado para a 

formação de alunos para o desempenho profissional exigido pela realidade 

contemporânea. Mais do que formar especialistas, busca-se desenvolver um 

trabalho que torne os alunos capazes de entender criticamente a sociedade e 

as ações dos profissionais como um processo multidisciplinar e integrado, no 

qual o exercício da liderança e da cidadania é fundamental. 

A concepção que subsidia os pressupostos epistemológicos e 

metodológicos do curso é a de que as Ciências Sociais incluem caminhos 

diversos e se definem pela pluralidade de perspectivas, o que responde pela 

vitalidade e plasticidade desse campo do conhecimento que, na feliz expressão 

de Max Weber, é formado pelas “ciências de eterna juventude”. Confirmam 

ainda outro aspecto de suma importância para compreender a vocação de 

pesquisa da Instituição e sua relevância no cenário da produção no campo das 

Ciências Sociais: o cruzamento da História com as Ciências Sociais como 

identificação da produção intelectual do CPDOC que se estende para a escola. 
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III. Justificativa do curso 

Nos últimos anos, seguindo uma orientação mais geral da FGV, o 

CPDOC vem somando às suas atividades de pesquisa e documentação o 

ensino de Ciências Sociais e História na Escola Superior de Ciências Sociais. 

Deve-se enfatizar que isso significa uma nova etapa na vida do CPDOC, na 

qual se procura tornar institucional a grande experiência docente dos 

pesquisadores do Centro, já que praticamente todos são também professores 

no ensino superior de História e Ciências Sociais. Os recém-criados cursos: 

Mestrado Profissionalizante em Bens Culturais e Projetos Sociais, a Graduação 

em Ciências Sociais e a Licenciatura em História são passos importantes no 

processo de transformação do CPDOC em uma instituição de ensino superior 

que já se dedica e continuará se dedicando à pesquisa. De nossa perspectiva 

institucional, e na concepção dos cursos de graduação, dispomos de um 

espaço institucional que oferece aos alunos um campo de treinamento em 

pesquisa. Da mesma forma, os setores de investimentos mais tradicionais do 

CPDOC oferecem esse espaço nas áreas de pesquisa qualitativa. 

 Em suma, o curso de Ciências Sociais oferecido pela ESCS guarda, em 

suas linhas básicas, fidelidade aos pontos que destacamos nesta 

apresentação: diversidade intelectual e metodológica e vinculação estreita 

entre pesquisa e ensino. A Escola Superior de Ciências Sociais possui dois 

cursos de graduação aos quais se estendem a excelência que confere ao 

CPDOC uma posição de destaque na comunidade acadêmica. A possibilidade 

de ampliar suas atividades à formação ao nível de graduação é entendida 

como importante referencial para a compreensão e inserção na realidade 

brasileira. A opção pela excelência faz com que a política de ensino da Escola 

Superior de Ciências Sociais se caracterize pela adesão aos princípios de uma 

sólida formação teórico-metodológica que forneça aos alunos instrumentos 

para atuar nas mais diversas instituições políticas, culturais e sociais do país. 

 Com o objetivo de manter a permanente interlocução entre ensino, 

pesquisa e extensão estimula-se, nessa política, a pesquisa em diferentes 

campos e tendências das Ciências Sociais. Assim, com o curso de 

Bacharelado em Ciências Sociais pretende-se transformar a graduação em 
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Ciências Sociais em referência para cursos de ciências humanas em geral. Os 

cursos de graduação se beneficiarão dos núcleos de pesquisa formalizados em 

Laboratórios como possibilidades de participação dos estudantes em 

pesquisas, como bolsistas de iniciação científica e/ou em trabalhos de estágios.  
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IV. Perfil do curso 

 A Escola Superior de Ciências Sociais entende, em consonância com o 

exposto nas Diretrizes Curriculares para os cursos de Ciências Sociais, que o 

curso deve possibilitar escolhas flexíveis no que se refere à atuação 

profissional e acadêmica. O curso busca um equilíbrio na formação dos alunos, 

de modo a permitir que essas duas faces se integrem e se complementem, 

sem priorizar a formação para atuação nesta ou naquela área. 

 Os estudantes poderão concentrar sua formação em áreas específicas, 

quais sejam: Política e Sociedade, Cultura e Sociedade, e Relações 

Internacionais no Mundo Contemporâneo, habilitando-se para atuação em 

instituições culturais, sociais e políticas do país.  Além disso, o curso busca 

incentivar nos alunos uma visão empreendedora de sua formação, 

trabalhando, também, no sentido de encaminhá-los para perceber 

possibilidades e caminhos diferenciados para sua atuação profissional.  

Desse modo, o curso pretende atuar na formação dos alunos 

enfrentando um dos problemas dos cursos de Ciências Sociais, que consiste 

no fechamento da orientação apenas no sentido de oferecer condições aos que 

estão vocacionados academicamente para o campo, e que seguirão os passos 

da pós-graduação com vistas ao magistério de nível superior e à pesquisa. 

Entendemos, portanto, que nosso curso deve sinalizar para ambas as 

possibilidades: quem tem definida a vocação acadêmica encontrará nele 

espaço para seu pleno desenvolvimento; os que se interessam e anseiam por 

uma participação mais imediata no mercado profissional encontrarão apoio e 

condições objetivas para poderem se encaminhar profissionalmente. 

A formação do cientista social tem enfrentado sérias dificuldades, em 

grande parte, provocadas por dicotomias do tipo ensino profissionalizante 

versus ensino acadêmico; mercado versus academia; pesquisa qualitativa 

versus pesquisa quantitativa; pesquisa versus ensino; formação humanística 

versus formação científica; pós-graduação versus graduação; relevância social 

versus distanciamento das preocupações públicas, entre outras menos 

cotadas. 
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A questão central que interessa ao nosso curso é administrar as tensões 

presentes na própria natureza das Ciências Sociais, produzindo uma mescla 

entre seus pólos que leve nossos estudantes a conhecer as diferentes 

possibilidades, ampliando, assim, as chances de inserção dos nossos 

profissionais no mercado de trabalho. Assim, precisamos dosar corretamente 

atividades voltadas à profissionalização e à vida acadêmica; prover 

experiências de treinamento, pesquisa e trabalho; dar oportunidade de 

crescimento ao conjunto dos alunos, tanto àqueles que se destacam 

academicamente como aos demais. Todas essas são questões que nosso 

curso precisa considerar. Temos que procurar, de forma explícita e articulada, 

encontrar a mescla ideal para formar bons profissionais de Ciências Sociais. 

Edmundo Campos Coelho, em um dos capítulos do livro A aventura 

sociológica, intitulado “Da ignorância específica (ou da estética sociológica)”, 

oferece uma boa chave para pensarmos a profissão do cientista social e o tipo 

de formação que ele deve receber para o exercício da profissão. Discutindo a 

relação entre processos sociais particulares (que poderiam ser urbanos, rurais, 

de gênero, econômicos, ambientais, burocráticos ou outros), o artigo defende 

que o mais relevante é “especificá-los” a partir de um conhecimento sobre 

processos sociais em geral, isto é, sobre como os processos gerais da 

dinâmica social se “manifestam”, “atualizam” etc. em áreas específicas. O autor 

prossegue: 

(...) “se tomarmos como modelo os grandes mestres da Sociologia clássica e 

contemporânea, é possível afirmar que uma sólida formação na disciplina 

produzirá quase sempre um generalista. Este é, por assim dizer, o indivíduo 

especializado em Sociologia, não neste ou naquele assunto particular. Ele é, 

por definição, um “ignorante específico”. O especialista é, inversamente, o 

sociólogo que perdeu pé em sua disciplina e reduziu o alcance de sua visão 

analítica dos processos sociais. Creio mesmo que a especialização de 

conhecimento — em temas, tópicos ou áreas — produzirá quase sempre um 

técnico ou algo próximo disso. É ilustrativo desta afirmação, o fato de que na 

área da teoria organizacional, por várias razões, tão vulnerável a tendências à 

especialização e ao tecnicismo, as contribuições mais fecundas e duradouras 
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tenham sido produzidas por sociólogos generalistas que, por exemplo, através 

de Weber, mantêm vínculos com a tradição teórica da Sociologia. Os que 

romperam o vínculo se especializaram e não raras vezes se estabeleceram na 

área da consultoria técnica. São eles os “conhecedores específicos” e 

“ignorantes genéricos”. 1 

As contribuições mais fecundas e duradouras dos generalistas tiveram 

em pesquisas exemplares sua fonte de evidências necessárias à construção de 

argumentos à elaboração teórica. A sugestão de Edmundo Coelho fortalece 

uma concepção que hoje se rotinizou - a de que o aprendizado mais importante 

consiste em “aprender a aprender” para que se possa acompanhar a 

mutabilidade acelerada do mundo.  

É importante também garantir a pluralidade de pontos de vista em 

relação ao campo das Ciências Sociais. Por isso, o objetivo desta proposta é 

muito mais desenvolver as capacidades dos alunos do que dar-lhes 

argumentos para se “filiarem” a correntes ou tendências que disputam a 

“lealdade” de cientistas sociais e historiadores desde a formação desta área de 

conhecimento. Os clássicos são fundamentais, não apenas por serem 

clássicos, isto é, por constituírem elementos relevantes da história das idéias, 

ou por substantivamente apresentarem ou representarem a verdade. São 

importantes, também, porque a atitude e/ou a perspectiva das ciências sociais 

não podem ser ensinadas de melhor forma que pela revelação da arquitetura 

do empreendimento intelectual dos grandes pensadores. É preciso aprendê-los 

para superá-los, para irmos além, e não para ficarmos presos ao seu 

pensamento. A atualização das questões obriga-nos a não nos deixarmos 

aprisionar por esquemas propostos em contextos históricos distintos. Reificar 

teorias é negar o próprio sentido delas. Podemos repetir Wright Mills e dizer 

que o curso deve, acima de tudo, estimular a “imaginação sociológica”, ou seja, 

aquilo que distingue o cientista social do simples técnico: 

“Sejamos um bom artesão: evitemos qualquer norma de procedimento rígida. 

Acima de tudo, busquemos desenvolver e usar a imaginação sociológica. 
                                                 
1 Coelho, Edmundo Campos. Da ignorância específica (ou da estética sociológica) in Nunes, 
Edson (org).  A Aventura Sociológica: objetividade, paixão, improviso e método na pesquisa 
social. Rio de Janeiro: Zahar, 1978, p. 175. 
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Evitemos o fetichismo do método e da técnica. É imperiosa a reabilitação do 

artesão intelectual despretensioso, e devemos tentar ser, nós mesmos, esse 

artesão. Que cada homem seja seu próprio metodologista; que cada homem 

seja seu próprio técnico; que a teoria e o método se tornem novamente parte 

da prática de um artesanato. Defendamos o primado do intelectual individual; 

sejamos a mente que enfrenta, por si mesma, os problemas do homem e da 

sociedade.” 2 

Estamos preocupados em fornecer ferramentas para que os alunos 

possam encontrar respostas bem fundamentadas empiricamente (seja pelos 

métodos qualitativos, seja pelos quantitativos) para as questões, práticas ou 

teóricas, que se apresentem a eles. A boa formação do profissional em 

Ciências Sociais implica na aquisição de uma atitude, postura ou perspectiva 

crítica, de um raciocínio analítico, implica o domínio de métodos ou “um olhar 

sobre o mundo” que é certamente diferente, e vai além, de saber o que disse 

este ou aquele autor, este ou aquele texto, esta ou aquela escola de 

pensamento.  

 A idéia que orientou o projeto pedagógico do curso aqui proposto foi a 

de oferecer aos alunos cursos de formação, e não apenas de informação. Ou 

seja, a idéia de estimular e desenvolver o espírito crítico, a iniciativa e a 

autonomia intelectual do aluno, mesmo sabendo dos limites que isso tem em 

se tratando de uma graduação. O desejo é de levar o estudante a aprender 

como obter e analisar as informações de que precisará depois de formado, e 

não apenas receba passivamente uma massa de informações específicas. A 

idéia é que, sabendo como aprender por conta própria, o aluno estará muito 

mais capacitado para o desempenho futuro da profissão, quer na área 

acadêmica, quer no mundo da pesquisa aplicada. Esse nos parece ser o perfil 

de profissional que, tanto o “mercado” quanto a “academia” vão preferir. 

Para contemplar os princípios norteadores e os objetivos do curso no 

que diz respeito à sua política de ensino e ao perfil do formando idealizado, o 

curso de Ciências Sociais prevê, para o ciclo profissionalizante (os dois últimos 

                                                 
2 MILLS, Wright.  A imaginação sociológica. [Tradução de Waltensir Dutra].  Rio de Janeiro: Zahar, 
1965, p. 240. 
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anos), três áreas de concentração. Cada uma delas apresenta uma oferta 

preferencial de disciplinas que deve permitir a melhor capacitação dos 

profissionais em cada uma delas. A decisão de oferecê-las visa a aperfeiçoar a 

formação dos profissionais e se justifica por duas razões fundamentais. Em 

primeiro lugar, elas têm uma forte vinculação com as áreas de pesquisa em 

que o CPDOC tem demonstrado excelência. A ênfase em, “Cultura e 

Sociedade”, além dessa vinculação com as pesquisas do CPDOC, é objeto do 

Curso de Mestrado Profissionalizante que se iniciou no segundo semestre de 

2003, o que permite aos graduados que quiserem se profissionalizar uma 

oportunidade imediata e de fácil acesso. Por seu lado, a ênfase em “Política e 

Sociedade” está fortemente vinculada à tradição de estudos sobre história 

política e às pesquisas realizadas pelo FGV Opinião. A ênfase em “Relações 

Internacionais”, de igual forma, atende à vocação mais antiga do CPDOC, quer 

pelos acervos específicos do campo em questão, tratados e disponibilizados à 

consulta, quer como investimento em pesquisas tradicionalmente valorizadas 

na instituição. Instituída no ano de 2007, esta formação qualificará o aluno para 

lidar com os principais temas atuais da agenda internacional.  

As ênfases visam também, e essa é a segunda justificativa para sua 

adoção, a evitar que as matérias eletivas do curso apresentem grande 

dispersão e atendam mais aos interesses dos professores do que às 

necessidades de formação dos alunos. A experiência de diversos 

pesquisadores do CPDOC que participaram da realização deste projeto 

demonstra que isso acontece em diversos cursos de graduação no país.  Ou 

seja, o próprio CPDOC funcionará como um dos laboratórios preferenciais de 

experimentos, estágios e pesquisas para os graduandos. 

No entanto, é preciso que fique claro que as sugestões de 

especialização não indicam que as Ciências Sociais possam ser reduzidas a 

três campos de trabalho. Trata-se, apenas, de oferecer aos alunos a 

possibilidade de dirigir seus estudos para linhas que concentram esforços de 

pesquisa já existentes no CPDOC.  
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V. Perfil do egresso 

Os cursos de Ciências Sociais formam, sem dúvida, profissionais de 

vocações muito distintas. Os melhores cursos existentes no país formaram 

lideranças intelectuais e políticas de expressão nacional, empreendedores 

versáteis, assessores e dirigentes de institutos e instituições de pesquisa pura 

e aplicada, além de profissionais da imprensa em suas diversas manifestações. 

Isso que parece dispersão na verdade constitui a característica mais 

estimulante desse campo de conhecimento. É um traço próprio das Ciências 

Sociais a formação de profissionais versáteis, em parte pela ampla formação 

básica obrigatória com posterior concentração em áreas mais definidas, mas 

em parte, também, pela natureza dinâmica das demandas feitas aos cientistas 

sociais, aos quais se pedem respostas aos problemas colocados pela vida 

cotidiana. Retomando os argumentos do documento da comissão de 

especialistas sobre os padrões de avaliação dos cursos, 

“a formação de elites acadêmicas, intelectuais e políticas não esgota o 

espectro das vocações das Ciências Sociais. O perfil mais comum do cientista 

social é o do profissional versátil, com formação básica abrangente e que se 

encaminha para uma enorme variedade de ocupações no setor público, privado 

e não-governamental. Outras variantes recentes e ainda não suficientemente 

desenvolvidas em currículos são as do pesquisador social aplicado, do 

assessor e consultor para políticas e programas sociais, entre outras.” (p.15)  

Assim, o objetivo é formar alunos que, ao se desvincularem da vida 

estudantil estejam aptos a atuar tanto academicamente como no mundo 

empresarial e institucional do chamado “mercado” profissional. 

As disciplinas relativas às ênfases serão oferecidas a partir do 5º 

período. As ênfases se caracterizam da forma que se segue: 

• Cultura e Sociedade : essa ênfase pretende familiarizar os alunos com as 

principais questões envolvidas na produção, preservação e difusão de bens 

culturais. Espera-se que o aluno se qualifique para atuar profissionalmente 

em instituições ou projetos de memória e de patrimônio histórico, cultural e 

turístico. Além de representar um mercado em expansão, a área de bens 
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culturais tem forte apoio na experiência acumulada pelo CPDOC. [PAREI 

AQUI] 

� Disciplinas: Memória e sociedade, Arte e sociedade, Patrimônio histórico 

e cultural, Lazer e turismo, Imagem e Ciências Sociais e Instituições 

culturais e de memória. Além dessas disciplinas regulares, poderão ser 

ministradas seis matérias de Tópicos Especiais em Bens Culturais. 

• Política e Sociedade : essa ênfase objetiva habilitar os alunos a prestar 

assessoria política para candidatos a cargos eletivos, para detentores de 

cargos políticos ou para dirigentes dos setores público e privado. Além 

disso, espera-se que os alunos sejam habilitados a prestar assessoria 

política para diversas instituições sociais que atuam em ambientes 

politizados: associações de classe (empresarial e de trabalhadores), 

sindicatos, organizações não-governamentais e empresas. Essa assessoria 

pode se dar tanto no processo político-eleitoral, como na formulação de 

políticas públicas (ou institucionais, no caso de organizações que não são 

estatais). Os alunos estarão habilitados também a gerir a relação das 

organizações e/ou instituições com seu entorno político. 

� Disciplinas: Sociedade e política, Políticas públicas, Eleições e 

partidos,Opinião pública e cultura política, Mídia e política e Análise de 

conjuntura. Além dessas disciplinas regulares, poderão ser ministradas 

seis matérias de Tópicos Especiais em Sociedade e Política. 

• Relações Internacionais no Mundo Contemporâneo 

A ESCS, com base em uma avaliação acadêmica e pedagógica, optou 

por não oferecer um curso de graduação específico em Relações 

Internacionais. A decisão resultou na constituição de uma ênfase em Relações 

Internacionais no Mundo Contemporâneo na graduação em Ciências Sociais 

com a oferta de um conjunto de disciplinas que qualificará o aluno para lidar 

com os principais temas da agenda internacional contemporânea. Mais 

especificamente, a área oferece treinamento especializado em análise política 

internacional, história internacional, política externa comparada e economia 
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global. De posse desse instrumental analítico, o estudante poderá atuar em 

ambientes que demandem pensamento crítico sobre a conjuntura mundial. 
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VI. Forma de acesso 

A Escola Superior de Ciências Sociais se empenha para receber alunos 

e alunas que se identifiquem com as múltiplas possibilidades de atuação no 

campo das Ciências Sociais. Os egressos poderão atuar em distintas frentes, 

entre elas, a área da cultura, da pesquisa, do magistério, além da intervenção 

em setores da sociedade civil e assessoria parlamentar.  

O acesso aos cursos de graduação da FGV é feito por exame de 

vestibular, transferência e reingresso para portadores de diploma de curso 

superior.  O vestibular é feito anualmente por um setor especializado da própria 

IES. As provas do processo seletivo têm por base os programas do Ensino 

Médio de acordo com conteúdos específicos indicados no Manual do 

Candidato disponibilizado pela IES no ato da inscrição. As provas ocorrem em 

dois módulos: objetivo e discursivo. Além do vestibular, dois outros processos 

facultam o ingresso dos estudantes na FGV: a transferência e o reingresso. 

Tais procedimentos são feitos, semestralmente, de acordo com as vagas 

disponíveis e por um processo seletivo interno, conforme cronograma 

estipulado pela IES. São oferecidas, anualmente, 50 vagas/curso em regime de 

crédito/semestral, em turmas de no máximo 50 alunos. 

No período que antecede ao vestibular, com o objetivo de ampliar as 

possibilidades de escolha aos jovens que ingressam no Ensino Superior, a 

Fundação Getulio Vargas vem executando um programa de debate, informação 

e orientação profissional aos estudantes do Ensino Médio. O programa 

consiste em um conjunto de atividades específicas dentro e fora da Instituição. 

Nesse conjunto estão contempladas as seguintes atividades:  

 1) palestras realizadas nas escolas de Ensino Médio, públicas e 

privadas, por professores da FGV, apresentando os cursos de graduação e 

informando sobre as profissões e as possibilidades de inserção dos jovens no 

mercado de trabalho;  

2) participação nas feiras de Orientação Vocacional promovidas pelas 

escolas de Ensino Médio com vistas à informação aos futuros candidatos sobre 

o processo seletivo e a dinâmica dos cursos; 
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 3) aulas-convite oferecidas na FGV aos estudantes de diversos colégios 

sobre temas e questões relevantes a cada curso específico oferecido pela IES. 

Os alunos visitantes, acompanhados dos respectivos coordenadores das 

escolas, vivenciam uma situação de aula em uma das disciplinas dos cursos de 

graduação, ampliando assim os conhecimentos e alternativas frente à escolha 

profissional dos candidatos ao vestibular. A atividade de aulas-convite se 

completa com uma visita guiada aos diversos setores da instituição destinados 

aos cursos de graduação. 

Ao final de todas as etapas descritas até aqui, os estudantes aprovados 

no processo seletivo são recebidos, individualmente, pela Secretaria de Apoio 

ao Ensino. O encontro se dá em momento anterior à formalização da matrícula 

e tem como objetivo prestar esclarecimento detalhado sobre o curso, os 

regulamentos e as perspectivas de integração e de aproveitamento acadêmico 

das quais os futuros estudantes poderão usufruir. A Fundação Getulio Vargas e 

o ESCS acreditam que tais encontros minimizam as inquietações naturais de 

jovens que ingressam no ensino superior, criando melhores condições 

pedagógicas para seu amadurecimento e aproveitamento intelectual.  

Completado o ciclo de entrevistas, os alunos e suas famílias são recebidos 

pela Coordenação da Escola e por um conjunto de professores para 

apresentação oficial dos cursos, exposição das oportunidades oferecidas pela 

IES e as expectativas de interação que constam dos programas das Escolas. 
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VII. Sistema de avaliação do projeto do curso 

Conforme a legislação vigente, a avaliação interna do curso será 

executada por uma Comissão Própria de Avaliação, cuja composição é: 1 (um) 

membro externo da sociedade civil organizada representante da Comunidade, 

2 (dois) membros do corpo docente, 2 (dois) representantes do corpo discente, 

e 1 membro do corpo técnico-administrativo, todos escolhidos na forma da 

legislação vigente, a saber:  

a) Os representantes da Comunidade serão escolhidos pelo 

Conselho Superior vinculado à Mantenedora com mandato de 2 

(dois) anos.  

b) Os representantes do corpo docente são eleitos por seus pares, 

para mandato de 2 (dois) anos.  

c) Os representantes do corpo discente e o membro do corpo 

técnico-administrativo serão indicados pelo Colegiado e terão 

mandato de 2 (dois) anos. 

Caberá à própria comissão estabelecer a periodicidade de suas reuniões 

bem como as normas internas de seu funcionamento, desde que essas sejam 

definidas em consonância com a legislação vigente. O objetivo será sempre o 

de avaliar as atividades do curso, a qualidade da formação oferecida, a 

satisfação de docentes e discentes com relação aos objetivos e ações do curso 

no sentido de replanejar o que for necessário no sentido de manter o nível de 

excelência do curso. 
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VIII. Sistema de Avaliação do Processo de ensino-ap rendizagem 

 Durante o curso, a avaliação das disciplinas será concebida e aplicada 

em função dos seus objetivos.  Para boa parte das disciplinas de formação, 

formas tradicionais de avaliação (exames e trabalhos escritos) deverão ser 

empregadas. À medida, porém, que o aluno avance no curso, outras 

habilidades também deverão ser avaliadas. Em qualquer caso, essas 

avaliações serão aplicadas ao longo da disciplina e terão um caráter 

primordialmente formativo, permitindo a alunos e professores avaliar o 

processo de aprendizagem de cada aluno e da turma e fazer os ajustes 

necessários, seja no processo de estudo individual, seja na forma de conduzir 

o curso.  

A avaliação do processo de aprendizagem levará em conta os seguintes 

princípios: 

• formação humanística, teórica e prática, 

• senso ético-profissional, associado à responsabilidade social, com a 

compreensão da causalidade e finalidade das ciências sociais e da 

busca constante da libertação do homem e do aprimoramento da 

sociedade, 

• capacidade de apreensão, transmissão crítica e produção criativa das 

ciências sociais, aliadas ao raciocínio lógico e à consciência da 

necessidade de permanente atualização, não só técnica, mas como 

processo de educação ao longo da vida, 

• visão atualizada do mundo e, em particular, consciência solidária dos 

problemas de seu tempo e de seu espaço. 

 

Como instrumentos serão utilizados os seguintes: 

• leitura, análise e compreensão de textos e documentos, 
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• interpretação das ciências sociais e sua aplicação no âmbito individual e 

social, 

• produção criativa das ciências sociais, 

• correta utilização da linguagem - com clareza, precisão e propriedade - 

fluência verbal e riqueza de vocabulário, 

• utilização do raciocínio lógico, de argumentação, de persuasão e de 

reflexão crítica, 

• compreensão interdisciplinar das ciências sociais e dos instrumentos e 

técnicas para sua aplicação à realidade individual e social, 

• equacionamento de problemas em harmonia com as exigências sociais, 

inclusive mediante o emprego de meios interdisciplinares de prevenção 

e solução de conflitos individuais e coletivos. 
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IX. O Trabalho de Conclusão de Curso 

 
 A Escola Superior de Ciências Sociais não condiciona a integralização 
dos cursos que oferece – História e Ciências Sociais – à apresentação e 
defesa pelos estudantes de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC).  Um 
estudante pode completar o curso cumprindo todos os créditos previstos na 
matriz curricular e receber o diploma de Licenciatura em História e/ou 
Bacharelado em Ciências Sociais.  No entanto, a despeito de não estabelecer 
obrigatoriedade, a Escola tem como orientação permanente estimular 
fortemente os alunos e alunas a definirem um objeto de pesquisa e elaborarem 
o TCC sob orientação de um dos professores do quadro docente. O Colegiado 
definiu uma Coordenação para TCC, e decidiu por um programa de incentivo 
regular aos estudantes com a finalidade de atraí-los para esse tipo de exercício 
intelectual e acadêmico. A Escola elaborou um Manual para elaboração do 
trabalho de conclusão de curso. Desde o início dos cursos, os estudantes são 
informados da importância dessa atividade para seu aprimoramento acadêmico 
e desenvoltura profissional.  Os estímulos são prosseguidos com a abertura de 
oportunidades de bolsas de iniciação científica e de participação dos 
estudantes nas atividades oferecidas pelos pesquisadores/professores do 
CPDOC nos distintos Laboratórios em pleno funcionamento ao longo do ano 
letivo. A atividade de TCC contará crédito na integralização do curso. 
 

O TCC (Trabalho de Conclusão de Curso) será a atividade acadêmica 

de sistematização do conhecimento trabalhado sobre um objeto de estudo 

pertinente à profissão do bacharel em Ciências Sociais, que articula e inter-

relaciona os conteúdos teóricos com o cotidiano, quer no âmbito institucional 

como fora dele. Será acompanhada por professores orientadores, que 

propiciarão a absorção dos alunos em projetos de pesquisa e participação em 

estágios, constituindo-se requisito essencial para a integralização curricular, 

observando-se as regras estabelecidas pelo Manual para a elaboração do 

Trabalho de Conclusão de Curso - TCC. 

 

 A avaliação do TCC compreenderá o acompanhamento contínuo pelo 

professor orientador e a avaliação final pela Banca Examinadora, que será 

composta pelo orientador e por mais dois professores da Escola, que poderão 

ser sugeridos pelo orientador e/ou pelo orientando. 
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X. Atividades Complementares 

 As Atividades Complementares são propostas e oferecidas de forma 

livre e diversificada para o curso em acordo com o previsto nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais. Estas constituem importante contribuição no sentido de 

tornar essa formação plena, pois exigem a articulação permanente, desde o 

primeiro período do curso, entre pesquisa, prática e conhecimentos teóricos 

contribuindo para a formação de um profissional capaz de efetivar a articulação 

necessária entre esses diferentes campos, desenvolvendo um raciocínio 

analítico, fundamental para os bacharéis em Ciências Sociais.  

As Atividades Complementares são entendidas como sendo 

componentes curriculares que possibilitam o reconhecimento, por avaliação, de 

habilidades, conhecimentos, competências e atitudes do aluno, inclusive 

adquiridas fora do ambiente escolar. Abrangem estudos e atividades 

independentes, transversais, opcionais, de interdisciplinaridade, voltadas 

especialmente para as relações com o mundo do trabalho, com as condições 

sociais contemporâneas e o papel que o aluno nelas pode desempenhar, no 

sentido de extensão de sua ação à comunidade. São, portanto, componentes 

curriculares enriquecedores e que contribuem para que o aluno se situe no 

mercado e nas possíveis atividades profissionais que poderá vir a 

desempenhar em função do seu próprio perfil.  

De acordo com o estabelecido no Manual de Atividades 

Complementares elaborado pela Instituição: 

Art 2º  Compete ao aluno a escolha das atividades acadêmicas 

complementares que poderão ser realizadas na Escola Superior de Ciências 

Sociais, em outros cursos de graduação oferecidos pela FGV, no Rio de 

Janeiro ou São Paulo ou em qualquer outra instituição acadêmica e cultural 

qualificada. 

Art 3º  O aluno deverá totalizar um mínimo de 270 horas de atividades 

acadêmicas complementares durante os períodos em que estiver cursando a 

graduação. 
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§ 1º - A carga horária obtida nestas atividades será computada no 

histórico escolar. 

§ 2º - As atividades acadêmicas complementares independem do 

necessário cumprimento da carga horária integral nas disciplinas 

obrigatórias, optativas e eletivas. 
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XI. Estágio Curricular 

Para contemplar essas perspectivas de formação, um dos pontos 

importantes do programa de curso do Bacharelado em Ciências Sociais é a 

abertura de estágio na própria instituição, em qualquer de seus programas de 

pesquisa, e também, a orientação para alocação dos estudantes em estágios 

extra-institucionais. Os estágios poderão ser computados como créditos, 

embora não configurem obrigatoriedade. As experiências de estágio que forem 

apresentadas com vistas à obtenção de crédito serão avaliadas pela Secretaria 

Acadêmica, sob a orientação da Coordenação Geral da Escola e do curso, de 

acordo com regras específicas definidas pela própria comissão para este fim.  
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XII. Matriz curricular 

CURSO DE CIÊNCIAS SOCIAIS 
DISCIPLINAS C.H. CRED. 

1º PERÍODO 
Introdução às Ciências Sociais 60 04 

Introdução ao Estudo da História 60 04 
Cidadania e Instituições Brasileiras 60 04 

Seminário de Cultura e Sociedade 60 04 

Filosofia 1 60 04 

Oficina de Comunicação e Expressão 1 30 02 
Laboratório de Informática 1 30 02 
Atividade Complementar 1 60 04 

Total do Período 420 28 
2º PERÍODO 

Antropologia 1 60 04 

Ciência Política 1 60 04 

Sociologia 1 60 04 

História da Antigüidade Clássica 60 04 

História Medieval 60 04 
Oficina de Comunicação e Expressão 2 30 02 

Laboratório de Informática 2 30 02 
Atividade Complementar 2 60 04 

Total do Período 420 28 
3º PERÍODO 

Antropologia 2 60 04 
Ciência Política 2 60 04 

Sociologia 2 60 04 
América Portuguesa 60 04 

História do Brasil Monárquico 60 04 
História Moderna 60 04 

Atividade Complementar 3 60 04 
Total do Período 420 28 

4º PERÍODO 
Antropologia 3 60 04 

Ciência Política 3 60 04 
Sociologia 3 60 04 

Interpretações do Brasil 60 04 
História do Brasil Republicano 1 60 04 

História Contemporânea 60 04 
Atividade Complementar  4 60 04 

Total do Período 420 28 
5º PERÍODO 

Métodos e Técnicas de Pesquisa 1 60 04 
Métodos e Técnicas de Pesquisa 2 60 04 

Historiografia 60 04 
Optativa de Bens Culturais ou Política e Sociedade 60 04 

Eletiva 60 04 
Trabalho de Conclusão de Curso 1 30 02 

Atividade Complementar 5 30 02 
Total do Período 360 24 

6º PERÍODO 
Métodos e Técnicas de Pesquisa 3 60 04 
Métodos e Técnicas de Pesquisa 4 60 04 

Filosofia 2 60 04 
Optativa de Bens Culturais ou Política e Sociedade 60 04 

Eletiva 60 04 
Trabalho de Conclusão de Curso 2 30 02 

Atividade Complementar 6 30 02 
Total do Período 360 24 

7º PERÍODO 
Eletiva 60 04 
Eletiva 60 04 

Trabalho de Conclusão de Curso 3 60 04 
Atividade Complementar 7 30 02 

Total do Período 210 14 
8º PERÍODO 

Eletiva 60 04 
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Eletiva 60 04 
Trabalho de Conclusão de Curso 4 60 04 

Atividade Complementar 8 30 02 
Total do Período 210 14 
Total do Curso 2820 188 

OPTATIVAS DE BENS CULTURAIS 
Memória e Sociedade 60 04 

Patrimônio Histórico e Cultural 60 04 
Arte e Sociedade 60 04 
Lazer e Turismo 60 04 

Instituições Culturais e de Memória 60 04 
Imagem, História e Sociedade 60 04 

OPTATIVAS DE POLÍTICA E SOCIEDADE 
Políticas Públicas 60 04 

Partidos Políticos no Brasil 60 04 
Cultura Política 60 04 
Mídia e Política 60 04 

Análise de Conjuntura 60 04 
Movimentos Sociais 60 04 
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XIII. Ementário 

PRIMEIRO SEMESTRE 

 

Introdução às Ciências Sociais  

Ementa: Senso comum e percepção sociológica: opiniões e conceitos. Noções 
de poder, autoridade, normas e padrões. Hierarquia e igualdade. Processo de 
Secularização (dos valores, da política, na economia). Etnocentrismo e trato 
das diferenças. A formação e legitimação da idéia de interesse. Valores como 
orientações para ações sociais. Conceitos de cultura e civilização. 

Objetivos: Este curso não está preso a uma disciplina em especial. Seu 
objetivo maior é levar aos estudantes a noção da qualidade do olhar do 
cientista social para o mundo que o cerca. O sentido largo do que Wright Mills 
conceituou como imaginação sociológica, ao lado da sugestão de Peter Berger 
de construir uma visão humanística da relação entre biografia e sociedade a 
que deu o nome de perspectivas sociológicas são duas referências gerais que 
traduzem o espírito do curso. Mais do que acompanhar a produção de um ou 
outro clássico da teoria social, os alunos deverão ser expostos à alteração de 
percepção que temos de nossa própria maneira de explicar o cotidiano da vida 
em sociedade, quando ingressamos no universo das Ciências Sociais. 
Compreender as razões pelas quais as sociedades estabelecem padrões de 
comportamento, constroem e redefinem padrões de autoridade, definem 
preferências, estabelecem suas visões sobre o mundo, elegem uma maneira 
de ser como aquela que orienta e avalia todas as outras a partir de seus 
parâmetros próprios, definem relações de poder, interações entre grupos, 
etnias e organizações, e ainda, o lugar que grupos de referência como família, 
comunidades religiosas, associações de amigos ocupam no conjunto da vida 
social. 

Bibliografia Básica 

BERGER, Peter L. Perspectivas sociológicas. Uma visão humanística. 
Petrópolis, Editora Vozes, 1973.  

MILLS, C. Wright. Sobre o artesanato intelectual e outros ensaios. Rio de 
Janeiro, Jorge Zahar, 2008. 

WEBER, Max. Economia e Sociedade. Brasília, Ed UNB, 2000. 

 

Bibliografia Complementar: 

BAUMAN, Zygmund. Comunidade: a busca por segurança no mundo atual. Rio 
de Janeiro, Jorge Zahar Editor, 2003.  
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BERGER, Peter L. Perspectivas sociológicas. Uma visão humanística. 
Petrópolis, Editora Vozes, 1973. 

DURKHEIM, Émile. Da divisão do trabalho social. São Paulo, Martins Fontes, 
1999.  

LUKES, Steven. A curiosa iluminação do professor Caritat: uma comédia de 
idéias. Rio de Janeiro, Revan, 1997.  

MATTA, Roberto Da. Relativizando: uma introdução à Antropologia Social. 
Petrópolis, Vozes, 1981. 

MARX, Karl. O Capital: crítica da economia política. Rio de Janeiro, Civilização 
Brasileira, 1972.  

__________. O manifesto Comunista. Petrópolis, Vozes, 1999. 

MILLS, C. Wright. A imaginação sociológica. Rio de Janeiro, Zahar Editores, 
1969. 

ROCHA, Everardo. O que é etnocentrismo. São Paulo, Editora Brasiliense, 
1994. (Coleção Primeiros Passos.) 

WEBER, Max. “A ciência como vocação”. In: Ciência e política: duas vocações. 
São Paulo, Cultrix, 1972. 

 

Introdução ao estudo da História  

Ementa: O que é a disciplina histórica; correntes da historiografia; história, 
cultura, e cultura histórica; passado e presente; memória, história e identidade; 
as sociedades no tempo e o tempo nas sociedades; evolução, progresso e 
processo; temporalidades e durações; história e cientificidade; documento e 
monumento; interpretação ou explicação; história e narrativa; os atores da 
história; agência e estrutura; indivíduos e grupos sociais. 

Objetivo: O objetivo básico desta disciplina é promover uma primeira 
socialização dos alunos em questões relativas ao ofício do historiador e à 
produção de conhecimento na história, tomando por eixo a discussão de 
algumas categorias estruturadoras da disciplina, do discurso histórico, como 
tempo, memória e documento, entre outros. A reflexão sobre essas categorias 
servirá de base a uma caracterização das principais correntes da historiografia. 

Bibliografia básica:  

BURKE, Peter. A escrita da história: novas perspectivas. São Paulo, Editora da 
UNESP, 1992.  

ELIAS, Norbert. Sobre o tempo. Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 1998.  

FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir. Petrópolis, Vozes, 1991.  
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Bibliografia complementar:  

 

BOUTIER, Jean e JULIA, Dominique (orgs.). Passados recompostos. Campos 
e canteiros da história. Rio de Janeiro, Editora UFRJ/Editora FGV, 1998. 

BRAUDEL, Fernand. Escritos sobre a história. São Paulo, Perspectiva, 1978. 

BURKE, Peter. A Escola dos Annales: a revolução francesa da historiografia. 
São Paulo, Unesp, 1997. 

DOSSE, François. A história em migalhas. Bauru, Edusc, 2003. 

FOUCAULT, Michel. A arqueologia do saber Rio de Janeiro, Forense 
Universitária, 1995. 

LE GOFF, Jacques. Enciclopédia Einaudi. Memória-História. V. 1. Lisboa, 
Imprensa Nacional - Casa da Moeda, 1984. 

POLLAK, Michael. "Memória, esquecimento, silêncio". Estudos Históricos, 2 
(3): 3-15, 1989. 

REIS, José Carlos. História e teoria. Rio de Janeiro, Ed FGV, 2006. 

REVEL, Jacques. A invenção da sociedade. Lisboa, Difel, 1990. 

THOMPSON, Edward P. Costumes em comum. São Paulo, Companhia das 
Letras, 1998. 

 

 

Seminário de Cultura e Sociedade  

Ementa: Uso de imagens na História e nas Ciências Sociais. Espaços 
institucionais alternativos de discussão. 

Objetivos:  O objetivo principal dessa disciplina é introduzir o aluno no debate 
sobre questões históricas, éticas, sociais e culturais do mundo contemporâneo 
através da discussão da produção artística em geral, incluindo atividades como 
visitas a exposições além da utilização de filmes e programas de televisão para 
debate, visando a estimular a compreensão e o questionamento de diferentes 
aspectos da atualidade por meio dos diferentes gêneros e formas estéticas.  

A discussão sobre filmes, exposições, peças teatrais e mídia estão no eixo do 
debate proposto. Entretanto, a disciplina não se apresenta meramente como 
uma tentativa de sensibilizar os alunos para questões que estão à sua volta, ou 
como um mero recurso didático: mais do que isso, ela se pretende criadora de 
instrumentos para reflexão sobre o mundo contemporâneo e sobre suas formas 
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de representação. Ao estimular o conhecimento através do olhar, entendido 
como uma forma específica de expressão de uma cultura e de uma sociedade, 
a disciplina abre ainda caminho para a possibilidade de uma especialização 
futura no campo da reflexão sobre o uso de imagens na História e nas Ciências 
Sociais, além de criar um espaço de socialização e formação de um esprit de 
corps entre os alunos.  

Bibliografia Básica: 

BARBOSA, Andréa & CUNHA, Edgard Teodoro. Antropologia e imagem. Rio 
de Janeiro, Jorge Zahar, 2006  

GEERTZ, Clifford. A interpretação das culturas. Rio de Janeiro, Zahar, 1978.  

KORNIS, Mônica de Almeida. Cinema, televisão e história. Rio de Janeiro, 
Jorge Zahar, 2007.  

 

Bibliografia complementar:  

BOURDIEU, Pierre. Sobre a televisão. Rio de Janeiro, Zahar Editores, 2000. 

BUCCI, Eugenio. Brasil em tempo de TV. São Paulo, Boitempo, 1996. 

CHARNEY, Leo & Schwartz, Vanessa R. (org.). O cinema e a invenção da vida 
moderna. São Paulo, Cosac & Naify Editores, 2001. 

HAMBURGER, Esther. “Diluindo fronteiras: a televisão e as novelas do 
quotidiano”. In: Novais, Fernando & Schwarcz, Lília Moritz (eds.). História da 
vida privada no Brasil: contrastes da intimidade contemporânea. São Paulo, 
Companhia das Letras, 1998. 

HAUSER, Arnold. História social da arte e da literatura. São Paulo, Martins 
Fontes, 1995. 

HUYSSEN, Andreas. Seduzidos pela memória – arquitetura, momentos, mídia. 
Rio de Janeiro, Aeroplano, 2000. 

MACHADO, Arlindo. A televisão levada a sério. São Paulo, Editora Senac, 
2000. 

RIBEIRO, Renato Janine. A sociedade contra o social – o alto custo da vida 
pública no Brasil. São Paulo, Companhia das Letras, 2000.  

RIDENTI, Marcelo. Em busca do povo brasileiro – artistas da revolução, do 
CPC à era da TV. Rio de Janeiro, Editora Record, 2000. 

SORLIN, Pierre. “Indispensáveis e enganosas, as imagens, testemunhas da 
história”. In Estudos Históricos. Rio de Janeiro, n. 13, 1994.  

VIANNA, Hermano. O mistério do samba. Rio de Janeiro, Zahar, 1995. 
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ZANINI, Walter (org.). História geral da arte no Brasil. São Paulo, Instituto 
Moreira Salles, 1983. (2 volumes) 

 

Cidadania e Instituições Brasileiras  

Ementa:  Divisão dos poderes. O orçamento público: noções básicas para os 
três níveis de governo. Gastos governamentais: educação, saúde, previdência, 
folha de pagamentos e investimentos. Estrutura e organização dos meios de 
comunicação de massa. Principais instituições de cultura. Patrimônio histórico 
e cultural brasileiro: questões e organizações. Funcionamento de ordem 
econômica. Os sindicatos e associações empresariais; os movimentos sociais 

 

Objetivos:  Esta disciplina objetiva fornecer aos alunos um conjunto de 
informações básicas que lhes permita compreender o funcionamento das 
diversas instituições que regulam a vida dos cidadãos brasileiros. Além de 
crucial para o pleno exercício da cidadania, a compreensão destas instituições 
é condição indispensável para o estudo e a análise da sociedade brasileira.  

Pretende-se também discutir os temas mais importantes do debate público 
nacional no momento em que a disciplina estiver sendo ministrada. Essa 
conexão entre os temas de discussão e o debate público visa despertar o 
interesse dos alunos e demonstrar que para se formar convicções sobre temas 
do debate público necessita-se de informações abalizadas que permita irmos 
além da mera opinião.  

Bibliografia Básica: 

GOMES, Angela de Castro. Cidadania e direitos de trabalho. Rio de Janeiro, 
Jorge Zahar Ed., 2002.  

NICOLAU, Jairo. História do voto no Brasil. Rio de Janeiro, Jorge Zahar Ed., 
2002.  

CARVALHO, Jose Murilo de. Cidadania no Brasil: o longo caminho. Rio de 
Janeiro, Civilização Brasileira, 2001  

 

 

 Bibliografia complementar: 

AVELAR, Lucia & CINTRA, Antonio Octavio. Sistema político brasileiro: uma 
introdução. São Paulo, UNESP, 2004. 

BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Rio de Janeiro, Campus, 2004. 
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PINSKY, Jaime & PINSKY, Carla Bessanezi. História da cidadania. São Paulo, 
Contexto, 2003. 

SADEK, Maria Tereza. O sistema de Justiça. São Paulo, IDESP, 1999.  

SOUZA, Maria do Carmo, Estado e Partidos Políticos no Brasil (1930-1961), 
São Paulo, Alfa-Ômega, 1976. 

VIANNA, Luis Werneck. A democracia e os três poderes no Brasil. Belo 
Horizonte, Ed UFMG, 2002. 

WEFFORT, Francisco, O Populismo na Política Brasileira, Rio de Janeiro, Paz 
e Terra, 1978. 

 

 

Filosofia I  

Ementa : Introdução ao estudo da ética. Problemas morais e dilemas sociais da 
atualidade: debates. Fundamentação da análise ética. Autores, correntes e 
doutrinas fundamentais da ética. 

Objetivos:  O curso tem por objetivo introduzir os alunos no estudo da ética, 
através de debates sobre problemas morais e dilemas sociais da atualidade, de 
forma a capacitá-los a fundamentar suas idéias e argumentos num diálogo com 
a história desta área da filosofia. Primeiramente, serão propostos temas ou 
selecionados, em periódicos, casos reais de impasses morais que gerem 
discussões sobre ética. A partir da exposição desses casos, os alunos serão 
estimulados a analisá-los, e, para tanto, serão examinados brevemente 
autores, correntes e doutrinas fundamentais do pensamento ético.  

Bibliografia Básica: 

MARCONDES, Danilo. Iniciação à história da filosofia. Rio de Janeiro, Jorge 
Zahar, 2007. 

PLATÃO. Diálogos. São Paulo, Abril Cultural, 1972. 

STRATHERN, Paul. Aristóteles. Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 1997. 

 

Bibliografia complementar: 

BREHIER, Emile. História da Filosofia. São Paulo, Mestre Jou, 1977. 

BORNHEIM, Gerd. Os filósofos pré-socráticos. São Paulo, Cultrix, 2007. 

CHAUI, Marilena. Introdução á história da filosofia: dos pré-socráticos a 
Aristóteles. São Paulo, Brasiliense, 2002. 



 33 

JAEGER, Werner. Paidéia: a formação do homem grego. São Paulo, Martins 
Fontes, 2001. 

MARCONDES, Danilo. Textos básicos de ética. Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 
2007 

REZENDE, Antonio. Curso de filosofia. Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 2004. 

 

 

Oficina de Comunicação e Expressão  

Ementa: Atividades de leitura. Interpretação de texto. Redação. Exposição. 

Objetivos: O curso deverá ser pensado para treinar os estudantes nas 
atividades de leitura, interpretação de texto, redação e exposição do que 
compreendeu. Saber ler, interpretar e expor com clareza seus pontos de vista. 
Os textos devem ser combinados de forma a cruzar informações atuais com 
abordagem analítica, nas áreas mais diversas do campo das Ciências Sociais e 
da História. Ao final do curso os estudantes devem demonstrar capacidade de 
ler e interpretar um texto - com entonação e compreensão da língua 
portuguesa — e também, de expor publicamente um tema com clareza, 
elegância e interesse. 

 

 

Laboratório de Informática para Ciências Sociais I  

Ementa: Recursos computacionais. Programas (software) de interesse para 
cientistas sociais. Técnicas de pesquisa na Internet. Gráficos e tabelas.  

Objetivos:  Treinamento para a utilização dos recursos computacionais úteis 
para o exercício profissional, tais como, processadores de texto, planilhas de 
dados, apresentações, e análise de dados quantitativos e qualitativos. Os 
programas ensinados serão o Word, Excel, SPSS, PowerPoint, Nud*ist, Acess, 
mas essa lista pode estar sujeita a modificações de acordo com 
transformações no mercado de software.  

Serão ensinadas também técnicas de se fazer pesquisas na Internet. As aulas 
serão práticas, no sentido de que se buscará sempre trabalhar com exemplos 
relevantes para as Ciências Sociais, especialmente nos programas de análise 
de dados qualitativos e quantitativos. Os alunos terão que fazer exercícios 
semanais. Aqueles que declararem já terem proficiência nos programas que 
serão ensinados poderão ser dispensados da presença, mas terão que fazer os 
exercícios de qualquer forma. Espera-se que os alunos aprendam a fazer 
apresentações com o auxílio do computador, pesquisas na Internet e utilizar 
gráficos e tabelas em seus textos. 
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SEGUNDO SEMESTRE 

 

Antropologia I  

Ementa : Cultura e evolução humana. Tentativas de compreensão da 
diversidade humana. Cultura, alteridade e identidade. Etnocentrismo e 
relativismo cultural. O conceito antropológico de cultura. Identidade, memória e 
poder. Patrimônio cultural e histórico. Identidades coletivas: nação, etnia, 
comunidade. Identidade e cultura adjetivadas: “popular”, “erudita”, “nacional”, 
“organizacional” etc. 

Objetivos : O curso estará centrado na discussão sobre o conceito 
antropológico de cultura e na compreensão do processo de construção de 
identidades sociais. O processo de evolução humana, visto como decorrência 
do desenvolvimento da capacidade de simbolização, e o impacto da 
descoberta do “outro” (e a noção de alteridade) servirão de fio condutor para se 
discutir a questão da diversidade cultural humana, do relativismo cultural, do 
etnocentrismo e a constituição do próprio conceito de cultura como eixo da 
reflexão antropológica. A partir daí, serão discutidos os processos de produção 
simbólica de identidades coletivas (como “comunidade”, “nação” e “etnia”). 
Esse caminho levará também à percepção das dimensões do poder e da 
memória como elementos fundamentais desse processo e ao debate sobre 
noções como patrimônio histórico e diferentes adjetivos associados ao termo 
cultura, como “popular”, “erudita”, “de massas”, “nacional”, “organizacional” etc. 

Bibliografia Básica: 

BOAS, Franz.  Antropologia cultural. Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 2005.  

GEERTZ, Clifford. A interpretação das culturas. Rio de Janeiro, Zahar, 1978.  

LARAIA, Roque de Barros. Cultura: um conceito antropológico. Rio de Janeiro, 
J. Zahar, 1993.  

 

 

Bibliografia complementar:  

ANDERSON, Benedict. Comunidades imaginadas. São Paulo, Companhia das 
Letras, 2008 

BARBOSA, Lívia. Cultura e empresas. Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 2002. 
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BENEDICT, Ruth. O crisântemo e a espada: padrões da cultura japonesa. São 
Paulo, Perspectiva, 1972. 

BURKE, Peter. Cultura Popular na Idade Moderna. Europa 1500-1800. São 
Paulo, Companhia das Letras, 1989. 

CHARTIER, Roger. A história cultural. Lisboa, Difel, 1990. 

CUCHE, Denys. A noção de cultura nas Ciências Sociais. Bauru, Edusc, 1999.  

DARNTON, Robert. O grande massacre de gatos e outros episódios da história 
cultural francesa. Rio de Janeiro, Edições Graal, 1986. 

HOBSBAWM, Eric. Nações e nacionalismos desde 1870. Rio, Paz e Terra, 
1991. 

______________& Ranger, Terence. A invenção das tradições. Rio de Janeiro, 
1984. 

LÉVI-Strauss, Claude. Raça e História. São Paulo, Abril, 1976. (Coleção Os 
Pensadores.) 

MATTA, Roberto Da. O que faz o brasil, Brasil? Rio de Janeiro, Rocco, 2001.  

MEAD, Margaret. Sexo e temperamento. São Paulo, Perspectiva, 1979. 

SAHLINS, Marshall D. Cultura e razão prática. Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 
1979.  

VIANNA, Hermano. O mistério do samba. Rio de Janeiro, Jorge Zahar; UFRJ, 
1995. 

VILHENA, Luís Rodolfo da Paixão. Projeto e missão: o movimento folclórico 
brasileiro. Rio de Janeiro, Fundação Getúlio Vargas, 1997 

 

 

Ciência Política I  

Ementa : O liberalismo político e o indivíduo como fonte do poder político. A 
questão da ordem e da obediência políticas: contratualismo e utilitarismo. 
Controle do poder político. Constituição da esfera pública e o espaço privado. 
Diferentes noções de poder. Poder e legitimidade. A formação dos Estados 
Nacionais. Teorias do Estado: liberalismo, pluralismo, marxismo, 
corporativismo, elitismo e “institucionalismo”  

Objetivos : Esta disciplina inicia com uma discussão sobre a constituição do 
universo político contemporâneo ocidental, i.e., os Estados Nacionais e as 
democracias liberais. Serão abordadas as justificativas normativas para a 
constituição do Estado e seu processo de formação histórica. Discute-se, a 
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seguir, algumas noções básicas da ciência política: poder, obediência e 
legitimidade política. Finalmente, serão apresentadas as diferentes teorias do 
Estado, abordando questões como a lógica de funcionamento do aparato 
estatal e as conseqüências de suas ações.  

Bibliografia Básica: 

BOBBIO, Norberto. Liberalismo e Democracia. São Paulo, Brasiliense, 1994.  

WEFFORT, Francisco (Org). Os clássicos da política. São Paulo, Atica, 2004.  

MARX, Karl & ENGELS, Frederich O manifesto comunista. Rio de Janeiro, Paz 
e Terra, 2002. 

 

Bibliografia complementar: 

BENDIX, R.. Construção nacional e cidadania: estudos de nossa ordem social 
em mudança. São Paulo, Edusp, 1996. 

CARNOY, Martin. Estado e teoria política. Campinas, Papirus, 1994.  

DAHL, Robert Alan. Um prefácio à teoria democrática. Rio de Janeiro, Jorge 
Zahar Ed., 1989. . 

HOBBES, Thomas. Leviatã ou matéria, forma e poder de uma república 
eclesiástica e civil. São Paulo, Abril, 1974. 

LUKES, Steve. O poder: uma visão radical. Brasília, Edunb, 1980. 

MAQUIAVEL, Nicolau. O príncipe. Rio de Janeiro, Bertrand Brasil, 2002. 

POGGI, Gianfranco. A evolução do estado moderno: uma introdução 
sociológica. Rio de Janeiro, J. Zahar, 1981. 

POLANYI, Karl. A grande transformação: as origens da nossa época. Rio de 
Janeiro, Campus, 2000. 

SKINNER, Quentin. As fundações do pensamento político moderno, São Paulo, 
Companhia das Letras, 1996. 

WEBER, Max. “Tipos de dominação e Política como Vocação.” In Ensaios de 
Sociologia. Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 1979. 

 

Sociologia I  

Ementa: Divisão do trabalho social, conceitos e implicações. Desigualdade e 
Igualdade Sociais. Classe, castas e grupos sociais. Racionalidade. Conceito de 
poder e fundamentos da obediência. 
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Objetivos: O programa deste curso não deve seguir a linha tradicional de 
seqüência de autores. A idéia é que se eleja uma agenda curta e densa de 
perguntas que o contexto de transição da sociedade pré-industrial para a 
sociedade industrial provocou aos homens de imaginação que se tornaram 
clássicos da teoria social. Assim, ao invés de os autores serem tomados em 
suas trajetórias biográficas e intelectuais, e suas obras serem tomadas, ainda 
que referencialmente como um todo, eles entrarão pelas sugestões que deram 
como respostas às inquietações mais gerais que mobilizaram as sociedades de 
então. As respostas indicam a pluralidade da construção de teorias, a inevitável 
falta de consenso entre elas e, mais importante, fincam as teorias como 
construções racionais de respostas às inquietações do mundo social. Os textos 
deverão ser selecionados de forma que as distintas interferências intelectuais 
dialoguem, despertando os estudantes para o proveito da pluralidade e da falta 
de consenso na formulação de teorias. A contribuição decisiva dos clássicos na 
formulação da teoria social e de sua permanência nas teorias contemporâneas 
já foi expressa por Jeffrey Alexander: “Um clássico é o resultado do primitivo 
esforço da exploração humana que goza de status privilegiado em face da 
exploração contemporânea do mesmo campo”. (Teoria Social Hoje, p.24). 

Bibliografia Básica: 

DURKHEIM, Émile. Da divisão do trabalho social. São Paulo, Martins Fontes, 
1999.  

WEBER, Max. A ética protestante e o espírito do capitalismo. São Paulo, 
Livraria Pioneira Ed., 1985.  

MARX, Karl. O Capital: crítica da economia política. Rio de Janeiro, Civilização 
Brasileira, 1972. 

 

Bibliografia Complementar: 

ALEXANDER, Jeffrey. “A importância dos clássicos”. In Giddens, Anthony & 
Turner, Jonathan. Teoria social hoje. São Paulo, Editora UNESP, 1999 

DURKHEIM, Émile. As formas elementares da vida religiosa. São Paulo, 
Martins Fontes, 1996. 

MARX, Karl. O Capital: crítica da economia política. Rio de Janeiro, Civilização 
Brasileira, 1972.  

__________. O manifesto Comunista. Petrópolis, Vozes, 1999. 

POLANYI, Karl. A grande transformação. Rio de Janeiro, Editora Campus, 
2000.  

SIMMEL, Georg. Questões fundamentais da sociologia. Rio de Janeiro, Jorge 
Zahar,  2006. 

TOCQUEVILLE, Aléxis de. A Democracia na América. São Paulo, Edusp, 1977. 
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História da Antiguidade Clássica  

Ementa : Atenas no século V a. C.: a organização do espaço; o funcionamento 
da democracia ateniense; limites e possibilidades da cidadania ateniense; as 
cidades-estado; os deuses e a cidade; O Império Romano: províncias e 
cidades; as múltiplas religiões; o nascimento e a difusão do cristianismo; as 
relações entre Estado, Igreja e sociedade; a escravidão antiga.   

Objetivos:  O curso propõe discutir noções fundamentais para a compreensão 
das características das sociedade clássicas da Antigüidade, com especial 
atenção ao advento e às transformações da democracia ateniense, às relações 
entre o Estado, o cristianismo e a sociedade no Império Romano, bem como à 
análise da natureza e funcionamento da escravidão no chamado Mundo Antigo.  

Bibliografia básica: 

VERNANT, Jean Pierre. Mito e pensamento entre os gregos. Lisboa, Presença, 
1988.  

DETIENNE, Marcel. Os gregos e nós.  São Paulo Loyola, 2008. 

ARIES, Philippe & DUBY, Georges. História da vida privada. Vol 1- do Império 
Romano ao Ano Mil. São Paulo, Companhia das Letras, 1989.  

 

Bibliografia complementar: 

BOEHNER, Philotheus. História da filosofia cristã. Petrópolis, Vozes, 2007. 

FINLEY, Moses . Os gregos antigos. Lisboa, Edições 70, 1988. 

VERNANT, Jean Pierre & VIDAL-NAQUET, Pierre. Mito e tragédia na Grécia 
antiga. São Paulo, Brasiliense, 1988. 

GRIMAL, Pierre. A civilização romana. Lisboa, edições 70, 1988. 

MOSSE, Claude. Atenas: a história de uma democracia. Brasília, Ed UNB, 
1982. 

JAEGER, Werner. Paidéia: a formação do homem grego. São Paulo, Martins 
Fontes, 2001. 

SNELL, Bruno. A cultura grega e as origens do pensamento europeu. São 
Paulo, Perspectiva, 2001. 

 

História Medieval  

Ementa:  A Europa latina e a pressão das migrações bárbaras; fragmentação e 
isolamento: a granulação da sociedade européia no século VI; a economia 
agrária e as novas formas de organização social; milenarismo e 
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institucionalização da Igreja; as bases sócio-econômicas do sistema feudal; 
senhorio e feudalidade e as representações do imaginário medieval; a 
aglutinação dos novos reinos europeus; as formas de disseminação do saber: 
universidades e ordens clericais; arte e Literatura nos séculos XII e XIV: a 
emergência da individualidade; circulação e acumulação: novos parâmetros 
para o desenvolvimento econômico; a crítica aos modelos teocêntrico e 
teocrático: novos sistemas filosóficos e políticos. 

Objetivos:  O objetivo deste curso é discutir os processos de transformações 
social, econômica, cultural e política que tiveram lugar no Ocidente no período 
compreendido entre os séculos VI e XV. Para tal, se buscará, a princípio, uma 
discussão conceitual e historiográfica acerca da pertinência das generalizadas 
demarcações cronológicas e cognitivas da chamada “Idade Média”. Com a 
percepção do processo de fragmentação das antigas estruturas políticas e 
sociais do Império Romano, será possível a compreensão do processo de 
insulamento e atomização dos grupos sociais que se organizam a partir da 
presença dos elementos “bárbaros” nas novas fronteiras da Europa. Na 
dinâmica do processo de organização social e econômica dos diferentes 
domínios, senhorios e reinos, se discutirá a construção da chamada Sociedade 
Feudal e dos novos padrões sociais e culturais que dão base ao mundo 
moderno. 

Bibliografia básica:  

LE GOFF, Jacques. A civilização do ocidente medieval. Bauru, EDUSC, 2005.  

PEDRERO-SANCHEZ, Maria Guadalupe. História da Idade Média: textos e 
testemunhas. São Paulo, UNESP, 2005.  

FRANCO JUNIOR, Hilário. A idade média: nascimento do ocidente. São Paulo, 
Brasiliense, 2001 (comprar 10 exemplares) 

 

Bibliografia complementar: 

BLOCH, Marc. Os reis taumaturgos. São Paulo, Cia das Letras, 1998. 

DUBY, Georges. As três ordens e o imaginário do feudalismo. Lisboa, 
Estampa, 1991. 

_____________. Guerreiros e camponeses. Lisboa, Estampa, 1988. 

ELIAS, Norbert. O processo civilizador. Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 1990. 

FRANCO JUNIOR, Hilário. O ano 1000: tempo de medo ou de esperança?. 
São Paulo, Companhia das Letras,1999. 

HUIZINGA, Johan. O declínio da Idade Média. Lisboa, Ulisseia, 1988. 

LADURIE, Emmanuel Le Roy. Montaillou: povoado occitânico 1294-1324. São 
Paulo, Cia das Letras, 1997. 
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LE GOFF, Jacques. Os intelectuais na Idade Média. São Paulo, Brasiliense, 
1988. 

________________ & SCHMITT, Jean-Claude (org.) Dicionário temático do 
ocidente medieval. Bauru, EDUSC, 2006. 

PIRENNE, Henri. História econômica e social da Idade Média. Rio de Janeiro, 
Mestre Jou, 1966. 

 

 

FILOSOFIA II 

EMENTA 
 
O objetivo do curso é dar continuidade ao estudo da história da filosofia 

ocidental, iniciado na disciplina Filosofia 1. As aulas iniciais serão dedicadas ao 
estudo da Filosofia Moderna e, em seguida, o curso se concentrará no exame 
da Filosofia Contemporânea. O curso dará ênfase aos problemas do 
conhecimento e do método científico, bem como aos campos da ontologia e da 
ética, buscando evidenciar as continuidades e rupturas características da 
história da filosofia.  

 

Bibliografia básica:  

 
DESCARTES, René.  Meditações metafísicas. São Paulo, Martins Fontes, 
2005. 
 
MARCONDES, Danilo.  Iniciação à História da Filosofia. Rio de Janeiro, Jorge 
Zahar, 1998. 
 

STRATHERN, Paul. Hegel. Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 1998. 

 
 

Bibliografia complementar: 

CHAUI, Marilena. Convite à filosofia. São Paulo, Atica, 2001. 

HEGEL, Georg W. F. A fenomenologia do espírito. São Paulo, Abril Cultural, 
1974. 

KANT, Immanuel. Crítica da razão pura. São Paulo, Martin Claret, 2002. 

LOPARIC, Zeljko. Heidegger. Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 2004. 
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MACHADO, Roberto. Nietzsche e a verdade. Rio de Janeiro, Rocco, 1995. 

NIETZSCHE, Frederich. Crepúsculo dos ídolos. São Paulo, Cia das Letras, 
2006. 

 

 

Laboratório de informática II  

Ementa: Recursos computacionais. Programas (software) de interesse para 
cientistas sociais. Técnicas de pesquisa na Internet. Gráficos e tabelas.  

Objetivos:  Treinamento para a utilização dos recursos computacionais úteis 
para o exercício profissional, tais como, processadores de texto, planilhas de 
dados, apresentações, e análise de dados quantitativos e qualitativos. Os 
programas ensinados serão o Word, Excel, SPSS, PowerPoint, Nud*ist, Acess, 
mas essa lista pode estar sujeita a modificações de acordo com 
transformações no mercado de software.  Serão ensinadas também técnicas 
de se fazer pesquisas na Internet. As aulas serão práticas, no sentido de que 
se buscará sempre trabalhar com exemplos relevantes para as Ciências 
Sociais, especialmente nos programas de análise de dados qualitativos e 
quantitativos. Os alunos terão que fazer exercícios semanais. Aqueles que 
declararem já terem proficiência nos programas que serão ensinados poderão 
ser dispensados da presença, mas terão que fazer os exercícios de qualquer 
forma. Espera-se que os alunos aprendam a fazer apresentações com o auxílio 
do computador, pesquisas na Internet e utilizar gráficos e tabelas em seus 
textos. 

 

 

TERCEIRO SEMESTRE 

 

Antropologia 2  

Ementa:  O debate indivíduo x sociedade. Noções de interação e processo 
social. A construção social da “pessoa”. Individualismo e holismo, poder e 
hierarquia. Família, parentesco e reprodução. 

Objetivos:  O curso tem por objetivo principal a compreensão da relação entre 
indivíduo e sociedade, vistos não como entidades substanciais e antinômicas, 
mas como efeito de processos de interação social. Nesse sentido, será 
importante o recurso a uma perspectiva comparativa e a percepção das 
mudanças que os termos dessa relação adquiriram em diferentes contextos 
históricos. Isso permitirá ao aluno relativizar concepções de “eu”, “indivíduo” 
“pessoa” e “identidade pessoal” (inclusive aquelas nas quais foi socializado) e 
percebê-las como resultado de um processo de construção social da realidade, 
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variável no tempo e no espaço. O estudo da gênese do individualismo moderno 
envolverá, por um lado, o conhecimento sobre sociedades “tradicionais”, 
organizadas sob a preeminência do domínio do parentesco e do princípio da 
hierarquia social; por outro, a coexistência, mesmo nas sociedades 
“modernas”, de diferentes individualismos e de mecanismos 
desindividualizadores e hierarquizantes. Espera-se que o aluno possa 
relacionar trajetórias e biografias individuais a contextos, redes e situações 
socioculturais. Será também constante o diálogo com outras disciplinas, 
principalmente a Filosofia, a História, a Psicologia e a Psicanálise, pois o curso 
lidará com questões como: desvio e divergência, as diferentes equações entre 
público e privado, as transformações da noção de intimidade, o lugar das 
relações familiares e de amizade na sociedade moderna, a emergência de 
novos modelos de família e a discussão sobre novas técnicas reprodutivas. O 
curso deverá recorrer a exemplos dessas questões consagrados pela literatura 
e pelo cinema. 

Bibliografia Básica: 

DA MATTA, Roberto. Carnavais, malandros e heróis: para uma sociologia do 
dilema brasileiro. Rio de Janeiro, Zahar, 1983. 

ELIAS, Norbert. O processo civilizador. Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 1990.  

DUMONT, Louis O individualismo: uma perspectiva antropológica da sociedade 
moderna. Rio de Janeiro, Rocco, 1993.  

 

Bibliografia complementar: 

BECKER, Howard S. Uma teoria da ação coletiva. Rio de Janeiro, Zahar, 1977. 

DUARTE, Luíz Fernando Dias. Da “vida nervosa” nas classes trabalhadoras 
urbanas. Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 1989.  

DUMONT, Louis. Homo Hierarchicus: o sistema das castas e suas implicações. 
São Paulo, Edusp, 1992. 

ELIAS, Norbert. A sociedade dos indivíduos. Rio de Janeiro, Zahar, 1994. 

FOUCAULT, Michel. História da sexualidade. Rio de Janeiro, Graal, 1993. 

_______________. Vigiar e punir. Petrópolis, Vozes, 1991.  

GOFFMAN, Erving. A representação do eu na vida cotidiana. Petrópolis, 
Vozes, 1975. 

LEVI-SRAUSS, Claude. As estruturas elementares do parentesco. Petrópolis, 
Vozes, 1983. 
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MAUSS, Marcel. “Uma categoria do espírito humano: a noção de pessoa, a 
noção do ‘eu’ ”. In: Sociologia e Antropologia. Rio de Janeiro, EPU/EDUSP, 
1978  

NOVAIS, Fernando (org.) História da vida privada no Brasil. São Paulo, 
Companhia das Letras, 1997.  

PEIXOTO, Clarice Ehlers (org.) Família e individualização. Rio de Janeiro, 
Editora FGV, 2000. 

SENNET, Richard. O declínio do homem público: as tiranias da intimidade. São 
Paulo, Companhia das Letras, 1988.  

VELHO, Gilberto. Individualismo e cultura: notas para uma antropologia da 
sociedade contemporânea. Rio de Janeiro, Zahar, 2002. 

______________. Projeto e metamorfose. Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 1994. 

 

 

Ciência Política 2  

Ementa : Autoritarismo e democracia. Fundamentos da ordem democrática: 
igualdade, representação; responsabilidade (accountability). Determinantes 
econômicos e sociais da democracia. Federalismo. Parlamentarismo e 
Presidencialismo. As eleições e sistemas eleitorais. Os partidos e sistemas 
partidários. O Legislativo e o Executivo. 

Objetivos : Essa disciplina visa realizar uma discussão sobre as instituições 
políticas do mundo contemporâneo. A abordagem deve ser ao mesmo tempo 
teórica e empírica. Assim, serão discutidos os diferentes princípios ou objetivos 
políticos — tais como, eficiência, representatividade, accountability, igualdade, 
direito das minorias etc — que as instituições promovem, o que sabemos sobre 
o seu funcionamento em diferentes contextos nacionais e os fatores que 
influenciam esse funcionamento. A ênfase será nos regimes democráticos, mas 
também serão discutidas diferentes formas de autoritarismo.  

 

Bibliografia Básica: 

BOBBIO, Norberto. Estado, governo, sociedade: para uma teoria geral da 
política. São Paulo, Paz e Terra, 2000.  

DAHL, Robert. Sobre a democracia. Brasilia, Ed UNB, 2001.  

PUTNAM, Robert D. Comunidade e democracia: a experiência da Itália 
Moderna. Rio de Janeiro, Editora FGV, 1996.  
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Bibliografia complementar: 

DAHL, Robert. Poliarquia: participação e oposição. São Paulo, Edusp, 1997. 

DOWNS, Anthony. Teoria econômica da democracia. São Paulo, EDUSP, 
1999. 

DUVERGER, Maurice. Os partidos políticos. Rio de Janeiro, Editora 
Guanabara, 1987.  

FIGUEIREDO, Argelina Maria Cheibub & LIMONGI, Fernando. Executivo e 
legislativo na nova ordem constitucional. Rio de Janeiro, Editora FGV, 1999.  

LINDBLOM, Charles Edward. Politica e mercados: os sistemas políticos e  
 econômicos do mundo. Rio de Janeiro, Zahar, 1979. 

SARTORI, Giovanni. A Teoria da democracia revisitada. São Paulo, Editora 
Ática, 1994. 

TAVARES, José Antônio Giusti. Sistemas eleitorais nas democracias 
contemporâneas: teorias, instituições, estratégia. Rio de Janeiro, Relume-
Dumará, 1994.  

 

 

Sociologia 2  

Ementa : Ação social: o primado do individualismo metodológico. Teoria e 
solução de problemas sociais: a dinâmica da Escola de Chicago. O 
pragmatismo e a tradição sociológica norte-americana. Estrutura social e 
agência humana: a controvérsia como dinâmica da teoria social. Problemas 
das metrópoles: criminalidade, conflito interétnico; minorias. 

Objetivos: O objetivo maior deste curso é contemplar, no nível da teoria social, 
a dinâmica da sociedade do século XX, particularmente do período entre 
Guerras e pós-Guerra. O impacto dos rearranjos internacionais, a proeminência 
da sociedade norte-americana, a consolidação do universo de valores 
individualistas e a extensão de direitos democráticos ampliando a sociedade 
política e criando fóruns novos de representação de interesses, tudo isso influiu 
para que as teorias sobre a vida social sofressem alterações importantes, 
incorporando dimensões até então não consideradas na devida extensão. Dois 
processos concomitantes e mutuamente influentes concorreram para que 
arranjos sociais se alterassem, e para que espaços individuais ou de grupos de 
interesse se impusessem. A aceleração da produção industrial com a criação 
de ocupações, especialidades e profissões distintas e a urbanização em massa 
concorreram para acentuar processos de negociação entre indivíduos, grupos 
e associações exigindo plasticidade nas teorias para capturar tais dinâmicas 
não previstas no legado deixado pelas teorias fundadoras.  
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Bibliografia básica: 

BECKER, Howard. Outsiders: estudos da sociologia do desvio. Rio de Janeiro, 
Jorge Zahar, 2008.  

GIDDENS, Anthony & TURNER, Jonathan (org). Teoria social hoje. São Paulo, 
Editora UNESP, 1999.  

GOFFMAN, Erving. A representação do eu na vida cotidiana. Petropolis, 
Vozes, 2006  

 

 

Bibliografia complementar: 

BECKER, Howard. Uma teoria da ação coletiva. Rio de Janeiro, Zahar, 1977.  

BOTTOMORE, Tom & NISBET, Robert. História da análise sociológica. Rio de 
Janeiro, Zahar, 1978. 

FOOTE-WHYTE, William. Sociedade de esquina. A estrutura social de uma 
área urbana pobre e degradada. Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 2005. 

GIDDENS, Anthony. As consequências da modernidade. São Paulo, Editora 
UNESP, 1991. 

GOFFMAN Erving. Manicômios, prisões e conventos. São Paulo, Perspectiva, 
1992. 

JOSEPH, Isaac. Erving Goffman e a microssociologia. Rio de Janeiro, Ed FGV, 
2000. 

MERTON, Robert. Sociologia: teoria e estrutura. São Paulo, Mestre Jou, 1970. 

VELHO, Otavio (org) O fenômeno urbano. Rio de Janeiro, Zahar, 1979. 

 

História da América Portuguesa  

Ementa:  As bases da colonização: os projetos colonizadores da Igreja Católica 
e da Coroa portuguesa; o funcionamento da economia colonial; a defesa militar 
do território; trabalho e escravidão; A expansão da colonização: a conquista e a 
expansão do território; a ação bandeirante e os caminhos do gado; a presença 
holandesa no Nordeste; A colônia em transformação: o novo Eldorado; a 
política pombalina; limites e fronteiras; rebeliões, conjuras e inconfidências; 
viagens e viajantes na América Portuguesa; o barroco nas Minas; Vivendo na 
América Portuguesa: hierarquias e divisões sociais; vida social, religiosidade e 
família; América Portuguesa no mundo: o comércio colonial; as relações com a 
América Espanhola; o tráfico negreiro e o mundo atlântico. 
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Objetivos:  O objetivo principal do curso é compreender a ação colonizadora 
portuguesa e o decorrente processo de construção da América Portuguesa 
como parte integrante do Império Português, que se estendia ainda pela Ásia e 
pela África. Serão enfatizados os seguintes aspectos: 1) o aproveitamento 
econômico da terra e sua inserção nos fluxos do comércio mundial; 2) a 
montagem do arcabouço político-administrativo e do aparato de defesa da 
colônia; 3) a estruturação de uma sociedade hierarquizada e escravista com 
base em valores do Antigo Regime europeu .  

Bibliografia básica: 

AMADO, Janaína. O Brasil no Império português. Rio de Janeiro, Zahar, 2001. 

PRADO JUNIOR, Caio. A formação do Brasil contemporâneo: colônia. São 
Paulo, Brasiliense, 1994.  

HOLANDA, Sérgio Buarque de. Raízes do Brasil. Rio de Janeiro, José 
Olympio, 1987.  

 

 Bibliografia complementar: 

ALENCASTRO, Luiz Felipe de. O trato dos viventes: formação do Brasil no 
Atlântico Sul. São Paulo: Companhia das Letras, 2000. 

BICALHO, Maria Fernanda Baptista. A cidade e o Império: o Rio de Janeiro no 
século XVIII. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003. 

BOXER, C. R. A idade de ouro do Brasil (dores de crescimento de uma 
sociedade colonial). São Paulo, Companhia Editora Nacional, 1963, 2ª edição. 

FLORENTINO, Manolo Garcia. Em costas negras: uma história do tráfico 
atlântico de escravos entre a África e o Rio de Janeiro (séculos XVIII e XIX). 
Rio de Janeiro, Arquivo Nacional, 1995. 

FRAGOSO, José Luiz; BICALHO, Maria Fernanda; GOUVÊA, Maria de Fátima 
(orgs.). O Antigo Regime nos trópicos: a dinâmica imperial portuguesa (séculos 
XVI-XVIII). Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 2001. 

MONTEIRO, John Manuel. Negros da terra: índios e bandeirantes nas origens 
de São Paulo. São Paulo, Companhia das Letras, 1994. 

NOVAES, Fernando. Portugal e Brasil na crise do Antigo Sistema Colonial 
(1777-1815). São Paulo, Hucitec, 1979. 

VAINFAS, Ronaldo (dir.). Dicionário do Brasil Colonial. São Paulo, Objetiva, 
2001. 

VILLALTA, Luiz Carlos. 1789-1808: o império luso-brasileiro e os brasis. São 
Paulo, Companhia das Letras, 2000 (Coleção Virando séculos). 
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História Moderna  

Ementa:  O Renascimento e as concepções humanistas; as Reformas 
Religiosas na Europa; regimes políticos e Absolutismo Monárquico; o 
pensamento político moderno; Ilustração e Liberalismo; a Revolução Inglesa e 
a Monarquia Parlamentar; a Revolução Americana e a formação da República 
Federativa; a Revolução Industrial e o mundo do trabalho; a sociedade do 
Antigo Regime e a Revolução Francesa;  os Estados Liberais e a força da 
tradição imperial.  

Objetivos:  O curso será orientado em torno de dois objetivos: o exame dos 
processos de configuração da Europa Moderna e a análise das transformações 
revolucionárias que promoveram a derrocada do Antigo Regime e a 
emergência da sociedade liberal.  

Bibliografia básica: 

ELIAS, Norbert. O processo civilizador. Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 1990.  

POLANYI, Karl. A grande transformação. Rio de Janeiro, Editora Campus, 
2000.  

WEBER, Max. A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. São Paulo, 
Pioneira, 1996. 

 

 Bibliografiacomplementar:  

ANDERSON, Perry. Linhagens do Estado Absolutista.  São Paulo, Brasiliense, 
1985. 

ARENDT, Hannah. Da Revolução. São Paulo, Ática, 1988. 

CASSIRER, Ernst. O mito do Estado. Lisboa, Europa-America, 1961. 

ELIAS, Norbert. A sociedade de Corte. Lisboa, Estampa, 1987. 

HOBSBAWM, Eric J. A era das revoluções, 1789-1848. Rio de Janeiro, Paz e 
Terra, 1981. 

SKINNER, Quentin. As fundações do pensamento político moderno, São Paulo, 
Companhia das Letras, 1996. 

TOCQUEVILLE, Alexis. de. O Antigo Regime e a Revolução. Brasília, Editora 
da UnB, 1979  

THOMPSON, E. P. A formação da classe operária inglesa. São Paulo. Paz e 
Terra, 1987.  
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História do Brasil Monárquico  

Ementa:  A transplantação da corte portuguesa para o continente americano; 
Recrutamento e formação das elites luso-brasileiras; O processo político da 
independência; A gênese do modelo de Império; Construção do aparato legal e 
político para o Estado Monárquico Brasileiro; Fragmentação e conflito no 
período regencial; As bases da estabilização econômica e política do Império: o 
projeto Saquarema; O Poder Moderador e a dinâmica política imperial; Os 
limites do liberalismo brasileiro: o trabalho escravo e a participação política; A 
formação das elites e do patronato político brasileiro; A política externa e as 
questões militares e diplomáticas na região platina; A questão étnica no Brasil 
oitocentista; A transição rumo ao trabalho livre; A economia cafeeira no final do 
século XIX; A crise política do modelo imperial e as alternativas políticas nas 
décadas finais do século XIX.   

Objetivos:  O objetivo deste curso é a compreensão das transformações 
sociais, políticas e econômicas que propiciaram a construção de um Estado 
Nacional autônomo nas terras da América Portuguesa. Serão discutidos os 
projetos políticos associados à transplantação da Corte Lusa para o Rio de 
Janeiro, em especial a idéia de fundação de um Império em terras sul-
americanas. Será investigada a influência decisiva deste modelo na condução 
do processo de independência e de fundação política do Estado imperial 
brasileiro. Será problematizada a dificuldade de condução do projeto de 
unidade territorial e estabilidade política em um ambiente marcado por 
tendências centrífugas baseadas nos ideais de autonomia local. A estabilidade 
do Império, conduzida a partir do projeto Saquarema, será analisada face às 
contradições sociais, políticas e econômicas do liberalismo no Brasil. 
Finalmente, se buscará uma análise dos fatores que engendraram a crise 
política e econômica que implicou na derrocada do modelo imperial.   

Bibliografia básica  

FAORO, Raymundo. Os donos do poder: formação do patronato político 
brasileiro. Rio de Janeiro, Globo, 2001.  

MATTOS, Hebe de. Escravidão e cidadania no Brasil Monárquico. Rio de 
Janeiro, Jorge Zahar, 2000.  

CARVALHO, Jose Murilo & NEVES, Lucia Pereira (org.) Repensando o Brasil 
do oitocentos. São Paulo, Civilização Brasileira, 2009.  

 

Bibliografia complementar: 

CARVALHO, José Murilo de. A construção da ordem / Teatro de Sombras. Rio 
de Janeiro, Relume Dumará, 1996.  

COSTA, Emilia Viotti da. Da Monarquia à República. São Paulo, UNESP, 1999. 

____________________. Da Senzala à Colônia. São Paulo, UNESP, 1998. 
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FRANCO, Maria Sylvia Carvalho. Homens livres na ordem escravocrata. São 
Paulo, UNESP, 1997. 

GRAHAM, Richard. Clientelismo e política no Brasil do século XIX. Rio de 
Janeiro, Ed. UFRJ, 1997. 

LUSTOSA, Isabel. Insultos impressos. São Paulo, Cia das Letras, 2000. 

MATTOS, Ilmar R. O tempo Saquarema: a formação do Brasil imperial. São 
Paulo, HUCITEC, 1990. 

MELLO, Evaldo Cabral de. O Norte agrário e o Império. Rio de Janeiro, 
Topbooks, 1999. 

MOTTA, Carlos Guilherme (org.). 1822: dimensões. São Paulo, Perspectiva, 
1986. 

NABUCO, Joaquim. Um estadista do Império. Rio de Janeiro, Topbooks, 1997. 

SCHWARCZ, Lilia Moritz. As barbas do imperador: D. Pedro II – um monarca 
nos trópicos. São Paulo, Cia das Letras, 1998. 

SOUZA, Iara Lis Carvalho. A independência do Brasil. Rio de Janeiro, Jorge 
Zahar, 2008. 

 

 

 

QUARTO SEMESTRE 

Antropologia 3  

Ementa : A Antropologia e as “categorias do entendimento”. Crenças, rituais e 
simbolismo. Mito e ciência. Da “mentalidade primitiva” ao “pensamento 
selvagem”. A análise antropológica de mitos e rituais. 

Objetivos : O curso estará centrado na tradição antropológica do estudo de 
sistemas de crenças, rituais e simbolismo. Um dos eixos centrais será a 
problematização da existência de um grande divisor entre pensamento mítico e 
mágico, por um lado, e pensamento científico, por outro — divisão que deu 
origem a várias dicotomias: racionalidade vs. irracionalidade; sagrado vs. 
profano; pensamento vs. ação; crenças vs. rituais.  Os alunos deverão 
adquirir instrumentos que lhes permitam a análise de sistemas classificatórios, 
mitos e práticas rituais em diferentes grupos sociais, através de estudos 
monográficos ou comparativos. A perspectiva adotada deverá levar em conta 
tanto o plano sincrônico quanto o diacrônico, relacionando cosmologias, mitos 
e ritos com a estrutura social mas também acompanhando suas 
transformações através do tempo. 
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Bibliografia básica: 

LÉVI-STRAUSS, Claude. Antropologia estrutural I e II. Rio de Janeiro, Tempo 
Brasileiro, 1970.   

PEIRANO, Mariza. Rituais: ontem e hoje. Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 2003.  

VERNANT, Jean Pierre. Mito e pensamento entre os gregos. Lisboa, Presença, 
1988.  

 

Bibliografia complementar:  

DETIENNE, Marcel. A invenção da mitologia. Rio de Janeiro, José Olympio, 
1998 

DOUGLAS, Mary. Pureza e perigo. São Paulo, Perspectiva, 1976. 

DURKHEIM, Émile & MAUSS, Marcel. “Algumas formas primitivas de 
classificação". In: As formas elementares da vida religiosa. São Paulo, Martins 
Fontes, 1996.  

EVANS-PRITCHARD, E. E. Bruxaria, oráculos, bruxaria e magia entre os 
Azande. Rio de Janeiro, Zahar, 1978. 

GRANET, Marcel. O pensamento chinês. Rio de Janeiro, Contraponto, 1997. 

LEACH, Edmund. Cultura e comunicação. Rio de Janeiro, Zahar, 1978. 

MAGGIE, Yvonne. Guerra de Orixá. Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 1977.  

MALINOWSKI, Bronislaw. Magia, ciência e religião. Lisboa, edições 70, 1984.  

SAHLINS, Marshall. Ilhas de História. Rio de Janeiro, Zahar, 1990. 

TURNER, Victor. O processo ritual: estrutura e antiestrutura. Petrópolis, Vozes, 
1974. 

VERNANT, Jean.Pierre. As origens do pensamento grego. Rio de Janeiro, 
Bertrand, 1992. 

 

Ciência Política 3  

Ementa:  A lógica da ação coletiva. Interesses e identidades: os fundamentos 
da ação política. Grupos de interesse, lobbies, movimentos sociais, ONGs, 
sindicatos, associações empresariais, etc. A importância da opinião pública e 
dos interesses difusos. Respostas do sistema político às demandas sociais. 

Objetivos:  Essa disciplina focaliza os processos políticos que têm lugar nas 
esferas social e econômica da sociedade. Serão discutidos tanto os 
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mecanismos de formação e/ou organização de atores políticos coletivos, bem 
como as implicações de suas ações para as instituições políticas e, mais 
particularmente, para as políticas públicas. Esse enfoque retoma, sob outro 
ângulo, as discussões sobre as teorias do Estado apresentadas em Política 1 
Nesta disciplina deverão ser utilizados casos concretos de políticas públicas 
com vistas a analisar seus determinantes, o papel dos diferentes atores, seus 
pesos e influência sobre os resultados finais.  

Bibliografia básica:  

D´ARAUJO, Maria Celina. Capital social. Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 2003.  

PUTNAM, Robert D. Comunidade e democracia: a experiência da Itália 
Moderna. Rio de Janeiro, Editora FGV, 1996  

MATTOS, Marcelo Badaró. O sindicalismo brasileiro pós 1930. Rio de Janeiro, 
Jorge Zahar, 2003.  

 

Bibliografia complementar: 

ARENDT, Hannah. Entre o passado e o futuro. São Paulo, Perspectiva, 1972. 

DOIMO, Ana Maria. A vez e a voz do popular: movimentos sociais e 
participação política no Brasil. Rio de Janeiro, Relume-Dumará/ANPOCS, 
1995. 

HAYEK, Friederich. O caminho da servidão. Porto Alegre, Globo, 1977. 

FERNANDES, Rubem Cesar. Privado, porém público: o terceiro setor na  
América Latina. Rio de Janeiro, Relume-Dumará, 1994.  

PRZEWORSKI, Adam. Capitalismo e social- democracia. São Paulo, 
Companhia das Letras, 1989.  

RAWLS, John. Justiça como equidade. São Paulo, Martins Fontes, 2003. 

VIANNA, Luiz Werneck. Liberalismo e sindicato no Brasil. Belo Horizonte, Ed. 
UFMG, 1999.  

WALZER, Michael. Política e paixão: rumo a um liberalismo mais igualitário. 
São Paulo, Martins Fontes, 2008. 

 

Sociologia 3  

Ementa: Fundamentos do ideal de comunidade. Fundamentos do ideal de 
individualismo. Paradigmas da teoria social: ação e estrutura. Individualismo 
metodológico e coletivismo metodológico. Teorias da ação social. Integração 
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micro-macro. Estruturalismo, pós-estruturalismo e surgimento da teoria social 
pós-moderna. A crítica comunitária ao individualismo. 

Objetivos:  Neste curso, os estudantes poderão se beneficiar do investimento 
feito nos dois anteriores. Tendo se socializado com respostas clássicas aos 
desafios postos pelo mundo moderno, poderão, com mais desenvoltura, 
acompanhar o desenvolvimento da teoria sociológica contemporânea. A 
relação entre agente e estrutura é um dos eixos em torno dos quais parte 
substancial da teoria sociológica se refinou em alguns desdobramentos 
interessantes. As teorias sobre ação social e estrutura informaram, entre 
outros, as discussões sobre liberalismo e comunitarismo, obrigando-nos a 
atualizar as discussões clássicas sobre formas de solidariedade, reciprocidade 
e contrato social que deram vida à teoria social e que ganham roupagem 
correspondente aos desafios do tempo presente. 

 

Bibliografia básica:  

ELIAS, Norbert. O processo civilizador. Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 1990. 

WEBER, Max. Economia e Sociedade. Brasília, Ed UNB, 2000.  

RORTY, Richard. Pragmatismo e política. São Paulo, Martins Fontes, 2005.  

 

Bibliografia complementar: 

BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico, Rio de Janeiro, Bertrand Brasil, 2005. 

_______________. A distinção: crítica social do julgamento. São Paulo, Edusp, 
2007.  

DAWE, Alan. “Teorias da Ação Social”. In BOTTOMORE, Tom & NISBET, 
Robert. História da análise sociológica. Rio de Janeiro, Zahar, 1978. 

ELIAS, Norbert. O processo civilizador. Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 1990. 

____________. Mozart: sociologia de um gênio. Rio de Janeiro, Jorge Zahar 
Editor,1995. 

GIDDENS, Anthony & TURNER, Jonathan (org). Teoria social hoje. São Paulo, 
Editora UNESP, 1999. 

GIDDENS, Anthony. As consequencias da modernidade. São Paulo, UNESP, 
1991. 

HIRSCHMAN, Albert. As paixões e os interesses. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 
1979.  

TOCQUEVILLE, Aléxis. A Democracia na América. São Paulo, Edusp, 1977. 
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Interpretações do Brasil  

Ementa : O pensamento social brasileiro e seus “clássicos”. Principais 
intérpretes da formação da sociedade brasileira e suas filiações teóricas. 
Identidade nacional. 

Objetivos : O objetivo principal do curso é apresentar aos alunos obras 
clássicas que discutem a natureza e a singularidade da sociedade brasileira 
analisando suas diferenças, divergências, pontos de encontro e de eventual 
consenso. A partir da leitura de autores fundamentais do pensamento social 
brasileiro do século XX, serão discutidos temas como a formação social 
brasileira, as identidades étnicas, regionais e nacional e as peculiaridades da 
estrutura social e política brasileira. É desejável que sejam estabelecidas 
ligações entre essas obras e a produção literária e artística nacional. 

 

Bibliografia básica: 

FREYRE, Gilberto. Casa Grande & Senzala: formação da família brasileira sob 
o regime da economia. Rio de Janeiro, José Olympio, 1966.  

HOLANDA, Sérgio Buarque de. Raízes do Brasil. Rio de Janeiro, José 
Olympio, 1987.  

CUNHA, Euclides da. Os Sertões. São Paulo, Martin Claret, 2002  

 

Bibliografia complementar:  

BASTIDE, Roger. As religiões africanas no Brasil. São Paulo, Livraria Pioneira 
Ed., 1985. 

CÂNDIDO, Antonio. Os parceiros do Rio Bonito: estudo sobre o caipira paulista 
e a transformação dos seus meios de vida. São Paulo, Duas Cidades, 1971. 

FAORO, Raimundo. Os donos do poder. Porto Alegre, Globo, 1985. 

FERNANDES, Florestan. A integração do negro na sociedade de classes. São 
Paulo, Ática, 1978. 

________________. A revolução burguesa no Brasil: ensaio de interpretação 
sociológica. Rio de Janeiro, Zahar, 1976. 

FREYRE, Gilberto. Sobrados e mucambos: decadência do patriarcado rural e 
desenvolvimento urbano. Rio de Janeiro, José Olympio, 1985.  

LEAL, Vitor Nunes. Coronelismo, enxada e voto: o município e o regime 
representativo no Brasil. Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1997. 
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MATTA DA, Roberto. Carnavais, malandros e heróis: para uma sociologia do 
dilema brasileiro. Rio de Janeiro, Zahar, 1983. 

VIANNA, Oliveira. Populações meridionais do Brasil. Rio de Janeiro, Paz e 
Terra, 1973-1974. 

 

História Contemporânea  

Ementa:  Nações e nacionalismo; a crença na civilização e no progresso; 
socialismos, anarquismos e conservadorismos; a expansão imperialista 
européia e norte-americana; os regimes fascistas europeus; as Guerras 
Mundiais; a Guerra Fria e a bipolarização; os processos de descolonização e 
as lutas de libertação nacional na Ásia e na África; experiências socialistas na 
União Soviética e na China; as experiências socialistas na América Latina 
(Cuba e Chile); a queda do socialismo soviético; a globalização e os 
nacionalismos; a multiplicação dos conflitos étnico-políticos e  a questão 
democrática.  

Objetivos:  O objetivo central do curso será examinar analisar as grandes 
transformações sociais e políticas que marcaram as sociedades 
contemporâneas nos séculos XIX e XX.  

Bibliografia básica   

HOBSBAWM, Eric J. A Era dos Extremos. São Paulo. Cia. das Letras, 1995.  

POLANYI, Karl. A grande transformação. Rio de Janeiro, Editora Campus, 
2000.  

HELD, David & MCGREW, Anthony G. Prós e contras da globalização. Rio de 
Janeiro, Jorge Zahar, 2001. 

 

Bibliografia complementar:  

ANDERSON, Benedict. Comunidades imaginadas: reflexões sobre a origem e 
a difusão do nacionalismo. São Paulo, Cia das Letras, 2008. 

BENDIX, Reinhard. Construção Nacional e Cidadania. São Paulo, Edusp, 1996.  

BOBBIO, Norberto. O futuro da democracia. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 2004. 

HOBSBAWM, Eric J. A Era dos Impérios, 1875-1914. Rio de Janeiro. Paz e 
Terra, 1988. 

_________________. Nações e nacionalismo desde 1780: programa, mito e 
realidade. Rio de Janeiro, Paz & Terra, 1991. 
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MOORE, Barrington. As origens sociais da ditadura e da democracia. Cosmos, 
Lisboa, 1975.  

REIS FILHO, Daniel Aarão e outros. O século XX. Rio de Janeiro, Civilização 
Brasileira, 2000, 3v.  

SAID, Edward. Orientalismo. São Paulo, Companhia das Letras, 2001. 

 

História do Brasil República I  

Ementa:  A crise do regime monárquico e a implantação da ordem republicana 
no Brasil; Os diferentes modelos de República em discussão; A relevância da 
questão federativa; A institucionalização do Exército e sua atuação no processo 
de implantação da ordem republicana; A rotinização do novo sistema: a 
construção do modelo oligárquico; Campos Sales e os fundamentos do Pacto 
Oligárquico; As novas bases de funcionamento da economia cafeeira; O 
processo de industrialização na passagem dos séculos XIX-XX; A organização 
dos trabalhadores na Primeira República; A sociedade da Belle Époque e a 
adoção de novos paradigmas civilizatórios; O pensamento social brasileiro e a 
questão da nacionalidade; A crise dos mercados internacionais e o 
esgotamento do sistema econômico da cafeicultura exportadora; A cisão 
oligárquica e o questionamento do modelo liberal-federativo. 

Objetivos:  O curso tem por objetivo a compreensão do processo de 
implantação e institucionalização do regime republicano no Brasil. Para tal, 
definimos como limites cronológicos o movimento político que resultou na 
queda da Monarquia em 1889 e a crise econômica e política que desestabilizou 
o sistema republicano oligárquico a partir da década de 1920. Neste sentido, 
será buscada a compreensão do processo de estabelecimento do sistema 
republicano federativo no Brasil, evidenciando-se as condições sociais, 
políticas e econômicas que favoreceram o funcionamento de um modelo 
oligárquico de exercício do poder. A análise das transformações operadas no 
campo econômico, tanto interna quanto externamente, propiciará condições 
para o entendimento do processo de gradativo esfacelamento das bases de 
sustentação da economia cafeeira. Desta forma, notaremos como a situação 
crítica da economia brasileira serviu como elemento catalisador de um amplo 
questionamento dos fundamentos do regime republicano estabelecido, 
conduzindo ao cenário de desarticulação do modelo oligárquico.  

 

Bibliografia básica  

CARVALHO, José Murilo de. Os bestializados: o Rio de Janeiro e a república 
que não foi. São Paulo, Cia. Das Letras, 1989.  

LEAL, Victor Nunes. Coronelismo, enxada e voto: o município e o regime 
representativo no Brasil. Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1997.  

FAUSTO, Boris. História do Brasil. São Paulo, EDUSP, 2002. 
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Bibliografia complementar: 

ABREU, Marcelo de Paiva (org.) A ordem do progresso: cem anos de política 
econômica republicana. Rio de Janeiro, Campus, 1990. 

CARVALHO, José Murilo de. A formação das Almas: o imaginário da República 
no Brasil. São Paulo, Cia das Letras, 1990. 

CASTRO, Celso. Os militares e a República. Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 
1995. 

COSTA, Emilia Viotti da. Da monarquia à República: momentos decisivos. São 
Paulo, Brasiliense, 1990. 

FAUSTO, Boris. A revolução de 1930: história e historiografia. São Paulo, 
Brasiliense, 1993. 

FORJAZ, Maria Cecília Spina. Tenentismo e política: tenentismo e camadas 
médias urbanas na crise da primeira república. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 
1993. 

FREIRE, Américo. Uma capital para a República. Rio de Janeiro, Revan, 2000. 

GOMES, Ângela de Castro. A invenção do trabalhismo. Rio de Janeiro, Ed. 
FGV, 2005. 

LESSA, Renato. A invenção republicana: Campos Sales e as bases da 
decadência da Primeira República brasileira. São Paulo, Vértice, 1988. 

OLIVEIRA, Lucia Lippi. A questão nacional na Primeira República. São Paulo, 
Brasiliense, 1990. 

SEVCENKO, Nicolau. Literatura como missão: tensões culturais e criação 
cultural na Primeira República. São Paulo, Brasiliense, 1989. 

 
 
 

QUINTO SEMESTRE 

 
 
 

Métodos e Técnicas de Pesquisa 1 
 

Ementa : Teoria e conceito. A lógica da argumentação científica. Lei científica, 
generalização, dedução e indução. A noção de causalidade em Ciências 
Sociais. Teoria e pesquisa empírica: conectando hipóteses e dados. Erros e 
acertos em desenhos de pesquisa: regras e técnicas para se evitar os erros. 
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Montando um banco de dados. Desenho de questionários em surveys. 
Operacionalização de conceitos e construção de indicadores. Dados 
"qualitativos" e dados quantitativos. Análise de porcentagem. Índices e escalas. 
Análise fatorial. A estatística Alfa. Estatística descritiva: medidas de tendência 
central e medidas de dispersão. Utilização de gráficos e tabelas.  

 

Objetivos : O objetivo do curso é introduzir os alunos aos conceitos e técnicas 
básicas relacionados à utilização de dados quantitativos em Ciências Sociais. 
Nesse sentido, as discussões serão mais amplas do que o uso da estatística e 
suas aplicações no âmbito das Ciências Sociais. Dessa forma, espera-se que 
os alunos, além de adquirir a capacidade de utilização do instrumental de 
análise estatística para a produção de argumentos científicos sobre a 
sociedade, sejam capazes de realizar uma apreciação crítica de estudos que 
utilizam a lógica das análises quantitativas para a produção de evidências e 
inferências.  

O curso inicia com a apresentação de pesquisas exemplares sobre a 
sociedade brasileira que utilizam dados quantitativos. Através destas 
discussões procurar-se-á mostrar de forma direta e prática a utilidade dos 
métodos e técnicas quantitativos para o equacionamento de problemas sociais. 
Os exemplos utilizados devem abranger diversas questões atuais das Ciências 
Sociais, tais como, a desigualdade social, o comportamento eleitoral, cultura 
política ou a influência de fatores sócio-demográficos (sexo, idade, 
escolaridade etc.) sobre os valores políticos e sociais dos indivíduos e grupos, 
entre outros.  

 Após a discussão inicial, serão apresentadas as etapas da realização de 
uma pesquisa baseadas em dados de natureza quantitativa. Assim, serão 
discutidos o desenho e a concepção da pesquisa; a relação entre teoria, 
hipóteses e evidências empíricas, bem como a coleta de dados. Após essa 
discussão introdutória, inicia-se a apresentação dos diversos métodos e 
técnicas relevantes para a análise de dados quantitativos sobre a vida social.  

Finalmente, será ensinado de forma aprofundada o SPSS  Statistical 
Package for Social Science. Os exercícios serão realizados a partir da 
utilização de um banco de dados para análise o SPSS.  

 

Bibliografia básica 

CASTRO, Celso. Pesquisando em arquivos. Rio de Janeiro, Jorge ZAHAR, 
2008.  

LEVIN, Jack. Estatística para Ciências Humanas. São Paulo , Prentice Hall, 
2004.  

BECKER, Howard S. Segredos e truques da pesquisa. Rio de Janeiro, Zahar, 
2007.  
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Bibliografia complementar: 

BECKER, Howard. Métodos de pesquisa em Ciências Sociais. São Paulo, 
Hucitec, 1994. 

BABBIE, Earl. Métodos de pesquisa de Survey. Belo Horizonte, Ed. UFMG, 
1999. 

BLALOCK, Hubert. Introdução à pesquisa social. Rio de Janeiro, Zahar, 1976  

BOUDON, Raymond. Métodos da Sociologia. São Paulo, Editora Vozes, 1973. 

EVANS-PRITCHARD, E. E. Os Nuer. São Paulo, Perspectiva, 1999, 

FOUCAULT, Michel. A arqueologia do saber. Petropolis, Vozes, 1972. 

MANN, Peter. Métodos de investigação sociológica. Rio de Janeiro, Jorge 
Zahar, 1975. 

SOARES, Glaúcio Ary Dillon. "Pesquisa Rica em Países Pobres?". In Revista 
Brasileira de Ciências Sociais, ano 6, n. 16, 1991. 

 

 

Métodos e Técnicas de Pesquisa 2 
 

Ementa : O método biográfico nas Ciências Sociais. Biografia, identidade e 
memória. A utilização de entrevistas como método de pesquisa. Constituição e 
utilização de acervos documentais orais. 

Objetivos : O objetivo do curso é fornecer uma visão geral sobre as principais 
questões envolvidas na utilização de métodos e técnicas qualitativas de 
pesquisa nas Ciências Sociais. Em MTP2 serão estudados o método biográfico 
e a realização de entrevistas. Os principais temas abordados serão: história e 
questões relativas à utilização do método biográfico e da realização de 
entrevistas nas Ciências Sociais; biografia, identidade e memória; questões 
relativas à amostragem e à escolha dos entrevistados; diferenças entre 
entrevistas estruturadas e abertas, temáticas e de história-de-vida; os grupos 
focais; a elaboração de roteiros; a realização das entrevistas e seu 
processamento; a interpretação dos dados; questões referentes à divulgação 
das entrevistas; a constituição e a manutenção de acervos de depoimentos 
orais. 

A dinâmica do curso envolverá leituras, discussões teóricas e leitura de textos 
sobre a experiência de uso de entrevistas na pesquisa e visita a instituições 
que trabalhem com projetos e acervos de documentação oral. Os alunos 
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deverão ter a oportunidade de realizar um exercício prático de pesquisa, a ser 
discutido coletivamente em seminários.  

 

Bibliografia básica: 

ALBERTI, Verena. Manual de História Oral. Rio de Janeiro, Ed. FGV, 2004.  

FERREIRA, Marieta de Moraes & AMADO, Janaína (orgs.). Usos e abusos da 
História Oral.  Rio de Janeiro, Ed. FGV, 1996.  

ALBERTI, Verena. Ouvir contar. Rio de Janeiro, Ed FGV, 2004. 

 

Bibliografia complementar: 

ALBERTI, Verena. História Oral: a experiência do CPDOC. Rio de Janeiro, Ed 
FGV, 1990. 

DELGADO, Lucilia de Almeida Neves. História Oral: memória, tempo, 
identidades. Belo Horizonte, Autentica, 2006. 

FERREIRA, Marieta de Moraes (org.). Entre-vistas: abordagens e usos da 
história oral. Rio de Janeiro, Fundação Getulio Vargas, 1994. 

___________________________. História Oral e multidisciplinaridade. Rio de 
Janeiro, Diadorim, 1994. 

LANG, Alice Beatriz de Solvo G (org). História Oral e pesquisa sociológica. São 
Paulo, Humanitas, 1998. 

MONTENEGRO, Antonio Torres. História Oral e Memória. São Paulo, 
Contexto, 1992. 

POLLAK, Michael. “Memória e identidade social”. Estudos Históricos. Rio de 
Janeiro, v.5, n.10, 1992. 

SIMSON, Olga Rodrigues de Moraes. Os desafios contemporâneos da História 
Oral. Campinas, UNICAMP, 1997. 

TEDESCO, João Carlos. Nas cercanias da memória: temporalidade, 
experiência e narração. Caxias do Sul, EDUSC, 2004. 

 

História do Brasil República II  

Ementa : A crise dos anos 20 e a Revolução de 1930; A cisão oligárquica e a 
emergência de novos segmentos sociais; A Revolução de 1930 e suas 
interpretações; o Governo de Vargas: o embate de projetos; centralização x 
descentralização - A modernização do aparelho de Estado e as inovações na 
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política econômica e social; O Estado Novo; O novo pacto político: 
autoritarismo, trabalhismo e corporativismo; O processo de redemocratização e 
a queda do Estado Novo; O sistema político e as reformulações da política 
econômica; O segundo governo Vargas e o Estado nacional 
desenvolvimentista; Os anos JK: democracia e desenvolvimento; A crise 
política dos anos 60 e o movimento civil e militar de 1964. 

Objetivo:  O curso tem como objetivo apresentar um quadro geral das 
transformações políticas, sociais e econômicas que tiveram lugar no Brasil a 
partir do inicio da Era Vargas até o golpe de 1964. Questões como as da 
centralização política, do federalismo, do corporativismo, da montagem de um 
sistema partidário nacional, do autoritarismo e da democracia estarão em 
destaque. O segundo objetivo do curso é fornecer aos alunos um balanço dos 
atuais debates historiográficos que envolvem os temas tratados e desenvolver 
suas habilidades para a analise dos documentos.  

Bibliografia básica 

ABREU, Marcelo de Paiva (org.) A ordem do progresso: cem anos de política 
econômica republicana. Rio de Janeiro, Campus, 1990.  

GOMES, Angela de Castro. Cidadania e direitos de trabalho. Rio de Janeiro, 
Jorge Zahar Ed., 2002.  

FAUSTO, Boris. História do Brasil. São Paulo, EDUSP, 2002. 

 

Bibliografia complementar:  

BENEVIDES, Maria Victoria M. O Governo Kubitschek – Desenvolvimento 
Econômico e Estabilidade Política: 1956-1961. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 
1976. 

CAMARGO, Aspásia et alli. O Golpe Silencioso, Rio de Janeiro, Rio Fundo, 
1989. 

CARVALHO, José Murilo de. “Forças Armadas e Política 1930-1945”. In: 
Fundação Getulio Vargas/CPDOC. A Revolução de 1930: Seminário 
Internacional, Brasília: Ed. UnB, p.p. 107-150. 

CASTRO, Celso, SOARES, Gláucio Ary Dillon & D`ARAÚJO, Maria Celina 
Soares, Visões do Golpe: a memória militar sobre 1964. Rio de Janeiro, 
Relume Dumará, 1994. 

D`ARAÚJO, Maria Celina Soares, O Segundo Governo Vargas 1951-1954, Rio 
de Janeiro, Zahar, 1982. 

FAUSTO, Boris. A revolução de trinta: História e Historiografia.São Paulo: 
Brasiliense, 1970 
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GOMES, Ângela Maria de Castro, A Invenção do Trabalhismo, Rio de Janeiro, 
Vértice, 1989. 

OLIVEIRA, Lúcia Lippi (org.), Estado Novo: Ideologia e Poder, Rio de Janeiro, 
Zahar, 1982. 

ORTIZ, Renato, A Moderna Tradição Brasileira, São Paulo, Brasiliense, 1989. 

SOUZA, Maria do Carmo, Estado e Partidos Políticos no Brasil (1930-1961), 
São Paulo, Alfa-Ômega, 1976. 

WEFFORT, Francisco, O Populismo na Política Brasileira, Rio de Janeiro, Paz 
e Terra, 1978. 

 

 

TÓPICOS ESPECIAIS 

ELETIVAS 

 

 

SEXTO SEMESTRE 

 

Métodos e Técnicas de Pesquisa 3 
 

Ementa:  Distribuições amostrais e probabilidade. Planejamento de amostras e 
de experimentos. A curva normal e a tomada de decisões. Estimação com 
confiança. Testes de significância. Inferência para a média e para a proporção 
de uma população. Comparação de médias. Análise de variância. O qui-
quadrado. Análise de resíduos. Correlação. Regressão simples e múltipla. 

Objetivos : Este curso consistirá basicamente na discussão da lógica da 
inferência  sair do particular para o geral  e na apresentação de diversas 
estatísticas que permitem realizar essa passagem crucial para a argumentação 
científica. Nesse sentido estará dedicado aos diversos métodos da estatística 
estimativa.  

Bibliografia básica: 

MOORE, David. A estatística básica e sua prática. Rio de Janeiro, LTC Ed., 
2000.  

MORRETIN, Pedro Alberto & BUSSAB, Wilton. Estatística básica. São Paulo, 
Saraiva, 2002.  

STEWART, James. Cálculo. Rio de Janeiro, Pioneira, 2001. 
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Bibliografia complementar: 

 

ALMEIDA, Alberto Carlos. Como são feitas as pesquisas eleitorais e de 
opinião. Rio de Janeiro, Ed FGV, 2002. 

AZEVEDO,  Amilcar & GOMES, Paulo Henrique. Estatística básica: curso de 
ciências humanas e de educação. Rio de Janeiro, Ao Livro Tecnico, 1970. 

BABBIE, Earl. Método de pesquisa de survey. Belo Horizonte, UFMG, 1999. 

BARBETTA, Pedro Alberto. Estatística aplicada às Ciências Sociais. 

Florianopolis, UFSC, 2006. 

BESSON, Jean Louis. A ilusão das estatísticas. São Paulo, UNESP, 1995 

CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede. São Paulo, Paz & Terra, 2001. 

CHARLMERS, Alan. O que é ciência afinal? São Paulo, Brasiliense, 1990. 

 

 

Métodos e Técnicas de Pesquisa 4 
 

Ementa : O método etnográfico nas Ciências Sociais. A pesquisa de campo e a 
situação do observador. Pesquisa de campo em meio urbano. A interpretação 
de dados qualitativos. O método comparativo: exemplos. 

Objetivos : O objetivo do curso é fornecer uma visão geral sobre as principais 
questões envolvidas na utilização de métodos e técnicas qualitativas de 
pesquisa nas Ciências Sociais. Em MTP4 serão estudados o método 
etnográfico e a pesquisa de campo. Os principais temas abordados serão: a 
natureza do trabalho etnográfico; a história e as principais questões relativas à 
utilização da pesquisa de campo nas Ciências Sociais, em particular a 
observação participante; características da pesquisa de campo em diferentes 
contextos sociais; a escolha e o acesso ao campo; a situação do pesquisador; 
a utilização de informantes; notas e diários de campo; a interpretação dos 
dados; questões referentes à divulgação dos resultados da pesquisa. 

A dinâmica do curso envolverá leituras, discussões teóricas e leitura de textos 
de pesquisadores sobre a experiência de pesquisa de campo. Os alunos 
também deverão ter a oportunidade de realizar um exercício prático de 
pesquisa, a ser discutido coletivamente em seminários.  

 

Bibliografia básica: 

BECKER, Howard S. Segredos e truques da pesquisa. Rio de Janeiro, Zahar, 
2007.  
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FOOTE-WHYTE, William. Sociedade de esquinas. A estrutura social de uma 
área urbana pobre e degradada. Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 2005.  

MILLS, C. Wright. Sobre o artesanato intelectual e outros ensaios. Rio de 
Janeiro, Jorge Zahar, 2008. 

 

Bibliografia complementar:  

BECKER, Howard S. Métodos de pesquisa em Ciências Sociais. São Paulo, 
Hucitec, 1993. 

CARDOSO, Ruth. A aventura antropológica: teoria e pesquisa. Rio de Janeiro, 
Paz e Terra, 1986. 

GEERTZ, Clifford. A interpretação das culturas. Rio de Janeiro, Zahar, 1978. 

GUIMARÃES, Alba Zaluar. Desvendando máscaras sociais. Rio de Janeiro, 
Francisco Alves, 1980. 

MALINOWSKI, Bronislaw. Malinowski (org. Eunice Durham). São Paulo, Ática, 
1986. 

MILLS, C. Wright. A imaginação sociológica. Rio de Janeiro, Zahar, 1982. 

NUNES, Edson de Oliveira Nunes (org.). A aventura sociológica. Rio de 
Janeiro, Zahar, 1978. 

VELHO, Gilberto & KUSCHNIR, Karina. Pesquisas urbanas. Rio de Janeiro, 
Jorge Zahar Editor, 2003. 

 

 

TÓPICOS 

Listagem das ementas das disciplinas que constituem a base de 
oferta das diferentes ênfases  

 

Tópicos Especiais em Cultura e Sociedade 

 

ARTE E SOCIEDADE 

Ementa : Arte como sistema cultural. A construção social de categorias ligadas 
ao “mundo da arte”. Diversidade e historicidade do fenômeno artístico.  

Objetivo : O curso pretende desenvolver nos alunos a percepção da arte como 
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um sistema cultural e, nesse sentido, como um caminho para se compreender 
princípios mais amplos ordenadores da vida social. Atenção especial será dada 
ao estudo do processo de construção social de categorias e classificações 
artísticas e à posição social do artista. Será examinada a diversidade e a 
historicidade de “mundos da arte” (Becker) em outras culturas e na própria 
sociedade ocidental moderno-contemporânea. 

Bibliografia Básica 

BECKER, Howard. Outsiders: estudos da sociologia do desvio. Rio de Janeiro, 
Jorge Zahar, 2008.  

GEERTZ, Clifford. A interpretação das culturas. Rio de Janeiro, Zahar, 1978.  

BARBOSA, Andréa & CUNHA, Edgard Teodoro. Antropologia e imagem. Rio 
de Janeiro, Jorge Zahar, 2006 

 

Bibliografia complementar:  

BENJAMIN, Walter. Walter Benjamin: Sociologia (organizador: Flavio Kothe). 
São Paulo, Atica, 1985. 

BOURDIEU, Pierre. A economia das trocas simbólicas. São Paulo, Perspectiva, 
2001. 

CANCLINI, Nestor Garcia. Culturas híbridas. São Paulo, EDUSP, 2003. 

CANDIDO, Antonio. Literatura e sociedade. São Paulo, Cia Editora Nacional, 
1965. 

ELIAS, Norbert. Mozart: sociologia de um gênio. Rio de Janeiro, Jorge Zahar 
Editor,1995. 

 
FACINA, Adriana. Literatura e sociedade. Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 2004. 

GEERTZ, Clifford. “A arte como um sistema cultural”. In O saber local. 
Petrópolis, Vozes, 2001. 

VELHO, Gilberto (org.) Arte e Sociedade: ensaios de sociologia da arte. Rio de 
Janeiro, Jorge Zahar, 1977. 

SIMMEL, Georg. Questões fundamentais da sociologia. Rio de Janeiro, Jorge 
Zahar, 2006.  
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MEMÓRIA E SOCIEDADE 

Ementa : Memória e história. Espaço, tempo e construção de identidades. 
Construção da memória nacional e invenção de tradições. Memória, geração e 
narrativas biográficas. Instituições de memória e "lugares de memória".  

Objetivos : O curso tem como objetivo apresentar temas e questões clássicos 
que envolvem o estudo da memória, sempre em perspectiva multidisciplinar. 
Serão examinados os debates sobre as relações entre memória e história, 
entre memória e patrimônio e entre memória e construção de identidades 
(individual e coletiva). A disciplina privilegiará um tratamento mais teórico, 
enfatizando as experiências da história, da antropologia e da sociologia e suas 
contribuições conceituais.  

Bibliografia Básica :  

BURKE, Peter. A escrita da história: novas perspectivas. São Paulo, Editora da 
UNESP, 1992.  

FERREIRA, Marieta de Moraes & AMADO, Janaína (orgs.). Usos e abusos da 
História Oral.  Rio de Janeiro, Ed. FGV, 1996.  

ALBERTI, Verena. Ouvir contar. Rio de Janeiro, Ed FGV, 2004. 

 
 
Bibliografia complementar : 

BOSI, Ecléa. Memória e sociedade. São Paulo, Ed. T A Queiroz, 1979.  

GONÇALVES, Jose Reginaldo Santos. A retórica da perda: os discursos do 
patrimônio cultural no Brasil. Rio de Janeiro, Ed UFRJ, 1996.  

HALBWACHS, Maurice. A memória coletiva. São Paulo, Centauro, 2006. 

HOBSBAWM, Eric J & RANGER, Terence. A invenção das tradições. Rio de 
Janeiro, Paz & Terra, 1984. 

LE GOFF, Jacques. História e memória. Campinas, Ed. Unicamp, 1990. 

OLIVEIRA, Roberto Cardoso. Identidade, etnia e estrutura social. São Paulo, 
Pioneira, 1976. 

SARLO, Beatriz. Tempo passado: cultura da memória e guinada subjetiva. São 
Paulo, Cia das Letras, 2007. 

VELHO, Gilberto (org.) Antropologia urbana: cultura e sociedade no Brasil e em 
Portugal. Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 2006.  

 

LAZER E TURISMO 

Ementa : Lazer e turismo como fenômenos modernos. Processos sociais e 
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culturais que condicionaram a história do lazer e do turismo na sociedade 
ocidental moderno-contemporânea. As Ciências Sociais e o estudo do lazer e 
do turismo. Turismo e patrimônio cultural. Estudos de casos sobre o Brasil.  

Objetivos : O curso tem por objetivo refletir sobre o fenômeno moderno do 
lazer e, em particular, do turismo. Em primeiro lugar, será importante vincular a 
história do lazer na sociedade ocidental moderno-contemporânea e a gênese 
do turista como um tipo social a processos sociais e culturais mais amplos, 
como ascensão do individualismo, urbanização, industrialização, mudança nas 
condições de trabalho e desenvolvimento do capitalismo e da sociedade de 
consumo. Em seguida, os alunos deverão refletir sobre lazer e turismo no 
Brasil, através principalmente de estudos de caso.  

Bibliografia Básica: 

FREIRE-MEDEIROS, Bianca. Gringo na laje. Rio de Janeiro, Ed FGV, 2009. 

URRY, John. O olhar do turista. São Paulo, Studio Nobel, 1999. 

BARBOSA, Luiz Gustavo Medeiros (org.) Observatório de inovação do turismo. 
Rio de Janeiro, Ed FGV, 2009.  

 

Bibliografia complementar:  

BANDUCCI JR., Álvaro & BARRETO, Margarita. Turismo e identidade local. 
Campinas, Papirus, 2001. 

BARRETO, Margarita. Cultura e turismo: discussões contemporâneas. 
Campinas, Papirus, 2007. 

CAMARA NETO, Alcino. Pão e circo: fronteiras e perspectivas da economia do 
entretenimento. Rio de Janeiro, Palavra & Imagem, 2002. 

Estudos Históricos. Rio de Janeiro, n. 23, 1999.  

IRVING, Marta de Azevedo. Turismo: o desafio da sustentabilidade. São Paulo, 
Futura, 2002. 

KRIPPENDORF, Jost. Sociologia do turismo: para uma nova compreensão do 
lazer e das viagens. São Paulo, Aleph, 2001. 

PELLEGRINI FILHO, Americo. Ecologia, cultura e turismo. Campinas, Papirus, 
2003. 

RODRIGUES, Adyr. Turismo rural: práticas e perspectivas. São Paulo, 
Contexto, 2001. 

THORSTEIN, Veblen. A teoria da classe ociosa. São Paulo, Pioneira, 1965. 
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PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL 

Ementa: O conceito de patrimônio: memória, cultura e identidade nacionais. A 
construção da noção de patrimônio no Brasil: debates e instituições. 
Patrimônio, bens culturais e projetos sociais. Patrimônio e instituições de 
memória. Políticas de preservação do patrimônio.  

Objetivos:  O curso objetiva discutir a noção de patrimônio a partir de uma 
perspectiva abrangente e de suas relações com os conceitos de cultura, 
memória e identidade nacional. Serão abordados os aspectos históricos, com 
ênfase na experiência brasileira, através da criação do Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional – IPHAN e suas ao longo do século.  

Bibliografia Básica: 

FUNARI, Pedro Paulo de Abreu. Patrimônio histórico e cultural. Rio de Janeiro, 
Jorge Zahar, 2006.  

OLIVEIRA, Lucia LIppi. Cultura é patrimônio: um guia. Rio de Janeiro, Ed FGV, 
2008.  

REIS, Jose Carlos. As identidades do Brasil: de Varnhagen a FHC. Rio de 
Janeiro, Ed. FGV, 2002. 

 

Bibliografia complementar:  

ABREU, Regina (org.) Memória e patrimônio: ensaios contemporâneos. Rio de 
Janeiro, DP&A, 2003. 

ARANTES, Antônio Augusto (org.). Produzindo o passado. São Paulo, 
Brasiliense, 1984. 

BOMENY, Helena (org.) Constelação Capanema: intelectuais e política. Rio de 
Janeiro, ED FGV, 2001. 

CHOAY, Françoise. A alegoria do patrimônio. São Paulo, UNESP, 2001.  

FONSECA, Maria Cecília Londres. O patrimônio em processo: trajetória da 
política federal de preservação no Brasil. Rio de Janeiro, UFRJ/IPHAN, 1997. 

GONÇALVES, Jose Reginaldo Santos. A retórica da perda: os discursos do 
patrimônio cultural no Brasil. Rio de Janeiro, Ed UFRJ, 1996. 
 
LISSOVSKY, Mauricio. Colunas da educação: a construção do Ministério da 
Educação e Saúde. Rio de Janeiro, IPHAN, 1996. 
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IMAGEM E CIÊNCIAS SOCIAIS 

Ementa:  Imagem e construção do real: uma perspectiva histórica. A utilização 
da imagem nas Ciências Sociais. Fotografia, cinema, vídeo e televisão: uma 
construção do presente e do passado.  

Objetivos:  A disciplina pretende examinar um conjunto de questões que dizem 
respeito à relação entre imagem e Ciências Sociais, atentando para as 
particularidades que envolvem a análise da imagem enquanto representação 
nos mais diferentes contextos históricos. Discussões de caráter conceitual 
servirão como instrumento crítico para o exame da imagem em seus mais 
variados suportes - com atenção especial para a fotografia, o cinema, o vídeo e 
a televisão -e para o qual estão previstas visitas a exposições fotográficas e o 
debate sobre filmes, vídeos e programas de televisão.  

Bibliografia básica: 

BARBOSA, Andréa & CUNHA, Edgard Teodoro. Antropologia e imagem. Rio 
de Janeiro, Jorge Zahar, 2006  

KORNIS, Mônica de Almeida. Cinema, televisão e história. Rio de Janeiro, 
Jorge Zahar, 2007.  

BECKER, Howard. Outsiders: estudos da sociologia do desvio. Rio de Janeiro, 
Jorge Zahar, 2008. 

 

Bibliografia complementar:  

ARENDT, Hannah. A condição humana. Rio de Janeiro, Forense Universitária, 
1999. 

AUMONT, Jacques. A imagem. Campinas, Papirus, 1993. 

BARTHES, Roland. A câmara clara. Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1984. 

CANCLINI, Nestor Garcia et alli. Dos meios às mediações: comunicação, 
cultura e hegemonia. Rio de Janeiro, Ed UFRJ, 1997. 

CHARNEY, Leo & SCHWARTZ, Vanessa R. (org.). O cinema e a invenção da 
vida moderna. São Paulo, Cosac & Naify Editores, 2001.  

COELHO, Teixeira. O que é indústria cultural. São Paulo, Brasiliense, 1980. 

FELDMAN-BIANCO, Bela & LEITE, Miriam Moreira. Desafios da imagem: 
fotografia, iconografia e vídeo nas Ciências Sociais. Campinas, Papirus, 2004. 

GOMBRICH, E. H. Arte e ilusão. São Paulo, Martins Fontes, 1995. 

KORNIS, Mônica Almeida. “Cinema e história; um debate metodológico” In 
Estudos Históricos. Rio de Janeiro, n. 10, 1992. 
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XAVIER, Ismail. A experiência do cinema. Rio de Janeiro, EMBRAFILME, 
1983. 
 
 

INSTITUIÇÕES CULTURAIS E DE MEMÓRIA 

Ementa: Cultura, memória e identidade e suas relações com a história. Os 
diferentes tipos de instituições culturais e de memória (museus, bibliotecas, 
arquivos centros de memória, centros de documentação e de informação). 
Instituições culturais e identidades sociais. Centros de memória e identidades 
sociais. Visitas de trabalho a instituições culturais e de memória.  

Objetivos:  O objetivo do curso é analisar as instituições culturais e de memória 
e seu papel na construção de identidades. Como ponto de partida, serão 
trabalhados os conceitos de cultura, memória e identidade – e suas relações 
com a História –, através dos quais se buscará: avaliar os aspectos da 
diversidade cultural; apresentar, dentro de uma perspectiva multidisciplinar, as 
diversas questões que envolvem o estudo da memória, apresentando os 
debates em torno das relações entre memória e história, memória e patrimônio, 
memória e comemoração, e entre memória e a construção de identidades 
(individual e coletiva). A maior parte do curso será dedicada ao estudo dos 
diversos tipos de acervos considerados de valor cultural, suas singularidades e 
confluências, e ao estudo de como as instituições que a eles se dedicam– e 
que portanto lidam com cultura e memória – contribuem (ou podem contribuir) 
para a construção de uma identidade. Serão feitas visitas a várias instituições 
culturais e de memória.  

Bibliografia Básica: 

ALBERTI, Verena. Ouvir contar. Rio de Janeiro, Ed FGV, 2004.  

CASTRO, Celso. Pesquisando em arquivos. Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 2008. 

FERREIRA, Marieta de Moraes & AMADO, Janaína (orgs.). Usos e abusos da 
História Oral.  Rio de Janeiro, Ed. FGV, 1996. 

 

Bibliografia complementar: 

ABREU, Regina (org.) Memória e patrimônio: ensaios contemporâneos. Rio de 
Janeiro, DP&A, 2003. 

ANDRADE, Ana Maria Ribeiro. Caminho para as estrelas: reflexões em um 
museu. Rio de Janeiro, MAST, 2007. 

CHAGAS, Mario de Souza & BEZERRA, Rafael. A democratização da 
memória: a função social dos museus latino-americanos. Rio de Janeiro, MHN, 
2008. 

CORTEZ, Maria Tereza. Centro de documentação: implantação. São Paulo, 
Grafistil, 1980.  
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GONÇALVES, Jose Reginaldo Santos. A retórica da perda: os discursos do 
patrimônio cultural no Brasil. Rio de Janeiro, Ed UFRJ, 1996. 

GUIMARÃES, Lucia Maria. Da escola palatina ao silogeu: O Instituto Histórico 
Brasileiro. Rio de Janeiro, Museu da Republica, 2007. 

LE GOFF, Jacques. Memória – História. Lisboa, Imprensa Nacional/Casa da 
Moeda, 1984. (Enciclopédia Einaudi, v.1).  

MENESES, Ulpiano T. Bezerra de. Como explicar um museu histórico. São 
Paulo, Museu Paulista, 1992. 

_____________________________. “Memória e cultura nacional: documentos 
pessoais no espaço público”. Estudos Históricos. Rio de Janeiro, vol. 11, n.21, 
1998. 

 

PLANEJAMENTO E FINANCIAMENTO DE PROJETOS 

Ementa:  Como montar um plano de pesquisa e/ou intervenção social 
(estimação de recursos, viabilidade, etc.) Leis de incentivo para a área social e 
cultural. Agências de financiamento e fomento de pesquisa e intervenções 
sociais O trabalho de consultoria política. Os institutos de pesquisa de opinião. 
Consultoria histórica  

Objetivos:  O objetivo principal deste curso é oferecer aos alunos um quadro 
abrangente das alternativas existentes para viabilizar financeira e 
operacionalmente seus projetos de pesquisa e/ou de intervenção social, 
incluindo projetos culturais de cunho social. A orientação geral do curso é no 
sent ido de enfatizar as alternativas que podem ser construídas 
autonomamente pelos próprios alunos com vistas a incentivar sua iniciativa 
empreendedora, seja na busca de recursos para um projeto particular, seja na 
fundação e construção de ONGs, empresas de pesquisa, consultoria e/ou 
análise de informações sociais. Uma parte significativa do curso será dedicada 
a apresentação de "casos de sucesso" de empreendedores que construíram 
empresas de pesquisa, consultoria, ou ONGs. Espera-se que a discussão 
desses casos sirva de modelo para os alunos pensarem suas alternativas de 
colocação no mercado de trabalho.  

Bibliografia básica: 

THIIRY-CHERQUES, Hermano R. Projetos culturais: técnicas de modelagem. 
Rio de Janeiro  Editora FGV, 2006.  

D´ARAUJO, Maria Celina. Capital social. Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 2003.  

BARBOSA, Maria Nazare Lins & OLIVEIRA, Carolina Felippe de. Manual de 
ONGs. Rio de Janeiro, Ed FGV,  2001.  
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Bibliografia complementar:  

ANDREASEN, Alan. Ética e marketing social. São Paulo, Futura, 2002. 

BUARQUE, Cristovam & OCHOA, Hugo Javier. Avaliação econômica de 
projetos: uma apresentação didática. Rio de Janeiro, Elsevier, 1994. 

FALCÃO, Joaquim. Democracia, direito e terceiro setor. Rio de Janeiro, Ed 
FGV, 2004. 

FUKELMAN, Clarice. Como enquadrar projetos na Lei Estadual de Incentivo à 
Cultura. Rio de Janeiro, SEBRAE, 1998. 

GANDELMAN, Henrique. Guia básico de direitos autorais. Porto Alegre, Globo, 
1982. 

____________________. De Gutemberg à internet: direitos autorais na era 
digital. São Paulo, Record, 1997. 

STACKS, Don & NASSAR, Paulo (org.) Dicionário de mensuração e pesquisa 
em relações públicas e comunicação organizacional. São Paulo, Aberje, 2007. 

NASSAR, Paulo. Comunicação empresarial. São Paulo, Aberje, 2006. 

 

Tópicos Especiais em Política e Sociedade 

 

POLÍTICAS PÚBLICAS 

Ementa:  O contexto das políticas públicas: condições sócio-econômicas e 
políticoinstitucionais. Grupos de interesse e atores políticos. Padrões de 
articulação entre mercado, estado e sociedade civil. Burocracia e governo. A 
formação da agenda e os determinantes das políticas públicas. Formulação de 
políticas públicas. O processo de tomada de decisão. Arenas decisórias e 
(issues) áreas de políticas públicas. Implementação e avaliação de políticas 
públicas.  

Objetivos: Neste curso são analisados os processos de formulação, 
implementação e avaliação de políticas públicas de forma a que os alunos 
possam adquirir os instrumentos teóricos e analíticos básicos que os 
possibilitem tanto a realizar estudos acadêmicos sobre áreas específicas de 
política pública, como a participar efetivamente das diversas etapas para a 
condução de políticas públicas. O curso inicia pela consideração do contexto 
político, econômico e social que condicionam e possibilitam as políticas 
públicas no Brasil para, em seguida, analisar a lógica da política pública em 
diferentes áreas (issues areas). Por fim, serão discutidos aspectos mais 
práticos e empíricos relacionados aos processos de implementação e avaliação 
de políticas públicas.  
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Bibliografia básica: 

D´ARAUJO, Maria Celina. Capital social. Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 2003.  

BOBBIO, Norberto. Estado, governo, sociedade: para uma teoria geral da 
política. São Paulo, Paz e Terra, 2000.  

GIDDENS, Anthony & TURNER, Jonathan (org). Teoria social hoje. São Paulo, 
Editora UNESP, 1999.  

 

Bibliografia complementar:  

BOSCHI, Renato Raul; Diniz, Eli & SANTOS, Fabiano Guilherme Mendes. 
Elites políticas e econômicas no Brasil contemporâneo: a desconstrução da 
ordem corporativa e o papel do Legislativo no cenário pós-reformas. São Paulo, 
Fundação Konrad Adenauer, 2000.  

COSTA, Nilson do Rosário. Lutas urbanas e controle sanitário: origens das 
políticas de saúde no Brasil. Petrópolis, Vozes, 1985. 

FIGUEIREDO, Argelina Maria Cheibub & LIMONGI, Fernando. Executivo e 
legislativo na nova ordem constitucional. Rio de Janeiro, Editora FGV, 1999.  

LIMONGI, Fernando & FIGUEIREDO, Argelina. Política orçamentária no 
presidencialismo de coalizão. Rio de Janeiro, Ed FGV, 2008. 
 
TSEBELIS, George. Atores com poder de veto:como funcionam as instituições 
políticas. Rio de Janeiro, Ed FGV, 2009. 
 
SILVA, Fernando Antonio Rezende da & CUNHA, Armando Moreira. O 
orçamento público e a transição do poder. Rio de Janeiro, Ed FGV, 2003. 
 
VIANNA, Luis Werneck. A democracia e os três poderes no Brasil. Belo 
Horizonte, Ed UFMG, 2002. 

 

 

 POLÍTICAS SOCIAIS 

Ementa: Justiça distributiva, igualdade, eqüidade e cidadania. Sistemas de 
política social: principais modelos. Indicadores sociais. Novos modelos de 
políticas sociais: redefinindo o papel do Estado, do mercado e da sociedade. 
Política social no Brasil: desenvolvimento histórico e transformações recentes. 
As políticas de saúde, de educação, de previdência de assistência social no 
Brasil. Avaliação de políticas sociais: premissas, objetivos, processos e 
conseqüências.  

Objetivos: O principal objetivo deste curso é realizar uma discussão das 
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políticas sociais no Brasil. Visando fornecer instrumentos para uma avaliação 
crítica destas políticas, no entanto, o curso inicia com uma discussão teórica e 
normativa sobre os fundamentos da justiça social e uma análise comparativa 
dos sistemas de política social em diferentes sociedades. Além disso, é feita 
uma discussão sobre indicadores sociais, base para a formulação de objetivos 
das políticas públicas, bem como para sua avaliação. A discussão sobre as 
políticas sociais no Brasil considera, inicialmente, a evolução histórica destas 
políticas, especialmente das políticas de saúde, de educação, de previdência 
de assistência social. Por fim, serão discutidos os novos modelos de política 
social com ênfase nas novas formas de articulação entre o Estado e a 
sociedade civil.  

Bibliografia básica: 

GOMES, Angela de Castro. Cidadania e direitos de trabalho. Rio de Janeiro, 
Jorge Zahar Ed., 2002.  

BOBBIO, Norberto. Liberalismo e Democracia. São Paulo, Brasiliense, 1994.  

CARVALHO, Jose Murilo de. Cidadania no Brasil: o longo caminho. Rio de 
Janeiro, Civilização Brasileira, 2001. 

 

Bibliografia complementar:  

ARRETCHE, Marta & RODRIGUEZ, Vicente. Descentralização das políticas 
sociais no Brasil. Brasília, IPEA, 1999. 

CANO, Ignácio. Introdução à avaliação de programas sociais. Rio de Janeiro, 
FGV, 2002.   

CARDOSO, Adalberto Moreira. Sindicatos, trabalhadores e coqueluche 
neoliberal: a era Vargas acabou? Rio de Janeiro, Ed FGV, 1999. 

CERQUEIRA, Gelba Cavalcanti et alli. Trabalho escravo contemporâneo no 
Brasil.  Rio de Janeiro, Ed UFRJ, 2008. 

FONTES, Paulo. Um nordeste em São Paulo: trabalhadores migrantes em São 
Miguel Paulista. Rio de Janeiro, Ed FGV, 2008. 

RAMALHO, Jose Ricardo & SANTANA, Marco Aurélio. Trabalho e 
desenvolvimento regional. Rio de Janeiro, MAUAD, 2006. 

SANTOS, Wanderley Guilherme. Cidadania e Justiça. Rio de Janeiro, Campus, 
1979.  

 

 OPINIÃO PÚBLICA E CULTURA POLÍTICA NO BRASIL 

Ementa:  Opinião pública e democracia. Natureza e determinantes da 
opinião pública. Métodos de apreensão e análise da opinião pública. Cultura 
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e política. Cultura política: conceitos e definições. Cultura política como 
variável independente e como variável dependente. Opinião pública versus 
cultura política. Cultura versus estrutura no processo de desenvolvimento 
político. Cultura política, opinião pública e processo político brasileiro.  

Objetivos : Tomando como ponto de partida a distinção entre opinião pública – 
atitudes e posições acerca de questões correntes -e cultura política -valores e 
predisposições culturais mais permanentes de uma sociedade, essa disciplina 
busca realizar uma análise das influências destas manifestações no processo 
democrático brasileiro. Assim, serão discutidas as diferentes formas que a 
opinião pública e a cultura política influenciam e/ou são influenciadas pelo 
sistema político democrático. Ao lado disso, serão abordados também aspectos 
metodológicos relacionados às formas de se apreender a opinião pública e a 
cultura política.  

Bibliografia básica: 

HOLANDA, Sérgio Buarque de. Raízes do Brasil. Rio de Janeiro, José 
Olympio, 1987.  

DA MATTA, Roberto. Carnavais, malandros e heróis: para uma sociologia do 
dilema brasileiro. Rio de Janeiro, Zahar, 1983. 

D´ARAUJO, Maria Celina. Capital social. Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 2003. 

 

Bibliografia complementar:  

BARBOSA, Lívia. O Jeitinho Brasileiro: a arte de ser mais igual que os outros. 
Rio de Janeiro, Campus, 1992.  

BARREIRA, Irlys Alencar. Chuva de papéis: ritos e símbolos de campanhas 
eleitorais no Brasil. Rio de Janeiro, Relume Dumara, 1998. 

BEZERRA, Marcos Otavio. Corrupção: um estudo sobre poder público e 
relações pessoais no Brasil. Rio de Janeiro, Relume Dumara, 1995. 

LAMOUNIER, Bolívar & RODRIGUES, Leôncio Martins. A reforma da política. 
Rio de Janeiro, Fundo Nacional de Cultura, 2002. 

LOCKE, John. Carta acerca da tolerância / Ensaio acerca do entendimento 
humano. São Paulo, Abril Cultural, 1973. 

PINTO, Celi Regina Jardim. Cultura política e democracia. Porto Alegre, Ed 
UFRGS, 1994. 

TOCQUEVILLE, Aléxis de. A Democracia na América. São Paulo, Edusp, 
1977. 
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PARTIDOS POLÍTICOS NO BRASIL 

Ementa:  o que é sistema eleitoral, sistema eleitoral proporcional e distrital, o 
sistema eleitoral proporcional adotado no Brasil, o que é sistema partidário, 
explicações de funcionamento do sistema partidário. Os principais partidos do 
primeiro período democrático (1946 -1964): PTB, PSD e UDN, as principais 
explicações do funcionamento do sistema partidário no período 1946-64, os 
principais partidos do segundo período democrático (1985 -???): PT, PMDB, 
PSDB e PFL, as análises do segundo período democrático. Sistema eleitoral e 
partidos, o presidencialismo e o comportamento dos partidos, o Congresso 
Nacional: os partidos são coerentes? Estados, Municípios, e a "dança da 
cadeiras".  

Objetivos:  O objetivo da disciplina é analisar o sistema partidário brasileiro. 
Para isto, a disciplina está dividida em três segmentos: o sistema eleitoral e 
partidário, a história dos partidos políticos, e os condicionantes institucionais – 
Congresso e poder executivo -do funcionamento dos partidos. Espera-se que 
ao final da disciplina o estudante possa compreender como funcionam os 
partidos políticos no Brasil e os porquês de suas especificidades.  

Bibliografia Básica: 

NICOLAU, Jairo. História do voto no Brasil. Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 2002.  

SCHMITT, Rogerio. Partidos políticos no Brasil. Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 
2000.  

MATTOS, Marcelo Badaró. O sindicalismo brasileiro pós 1930. Rio de Janeiro, 
Jorge Zahar, 2003.  

 

Bibliografia complementar:  

BENEVIDES, Maria Victoria. O PTB e o trabalhismo. São Paulo, Brasiliense, 
1989. 

D’ARAUJO, Maria Celina. Sindicatos, carisma e poder: o PTB de 1945-65. Rio 
de Janeiro, FGV, 1996. 

DUVERGER, Maurice Os partidos políticos. Rio de Janeiro, Zahar, 1970.  

GOMES, Ângela de Castro. A invenção do trabalhismo. Rio de Janeiro, Ed 
FGV, 2005. 

HEREDIA, Beatriz & BARREIRA, Irlys. Como se fazem eleições no Brasil. Rio 
de Janeiro, Relume Dumará, 2002. 

HIPPOLITO, Lucia. De raposas e reformistas: O PSD e a experiência 
democrática brasileira. Rio de Janeiro, Paz & Terra, 1985. 
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NICOLAU, Jairo. Multipartidarismo e democracia: um estudo sobre o sistema 
partidário brasileiro. Rio de Janeiro, Ed FGV, 1996. 

SOUZA, Maria do Carmo, Estado e Partidos Políticos no Brasil (1930-1961), 
São Paulo, Alfa-Ômega, 1976. 

 

MÍDIA E POLÍTICA 

Ementa : A produção da informação política nos jornais, nos telejornais e nas 
propagandas política e eleitoral. Entre a ficção e a verdade da política nas 
telenovelas. As teorias do efeito da comunicação política na opinião pública e 
no comportamento político. O raciocínio do eleitor diante da imprensa, da 
propaganda e da novela. O efeito da mídia no desempenho das instituições 
democráticas.  

Objetivo : A importância da comunicação política para a democracia é 
inquestionável nos dias atuais. Neste curso, o objetivo é analisar como 
comunicação e política interagem de forma a alterar o cotidiano da prática da 
política. Para alcançarmos este objetivo, se faz necessário contemplar a 
dimensão do emissor da mensagem e a dimensão do alvo da mensagem, o 
telespectador/eleitor. Assim, em uma primeira etapa do curso, o foco vai estar 
na produção da informação política. Já em uma segunda etapa, o objetivo é 
avaliar como as informações veiculadas na mídia influenciam o comportamento 
político dos cidadãos. Na última etapa, importa avaliar como a mídia e a 
repercussão da mídia no cidadão influenciam as decisões tomadas no âmbito 
das instituições democráticas.  

Bibliografia básica: 

DAHL, Robert. Sobre a democracia. Brasilia, Ed UNB, 2001.  

KORNIS, Mônica de Almeida. Cinema, televisão e história. Rio de Janeiro, 
Jorge Zahar, 2007.  

RORTY, Richard. Pragmatismo e política. São Paulo, Martins Fontes, 2005. 

 

Bibliografia complementar: :  

ALMEIDA, Alberto Carlos. Como são feitas as pesquisas eleitorais e de 
opinião. Rio de Janeiro, Ed FGV, 2002. 

BURKE, Peter & BRIGGS, Asa. Uma história social da mídia. Rio de Janeiro, 
Jorge Zahar, 2006. 

CANCLINI, Nestor Garcia et alli. Dos meios às mediações: comunicação, 
cultura e hegemonia. Rio de Janeiro, Ed UFRJ, 1997. 
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HABERMAS, Jurgen. Mudança estrutural da esfera pública. Rio de Janeiro, 
Tempo Brasileiro, 1984. 

MACHADO, Arlindo. A televisão levada a sério. São Paulo, Editora Senac, 
2000. 

MILL, John Stuart. Da liberdade. São Paulo, IBRASA, 1963. 

THOMPSON, John. O escândalo político: poder e visibilidade na era da mídia. 
Petrópolis, Vozes, 2000. 

RIBEIRO, Renato Janine. A sociedade contra o social – o alto custo da vida 
pública no Brasil. São Paulo, Companhia das Letras, 2000.  

 

ANÁLISE DE CONJUNTURA 

Ementa:  As variáveis-chaves da análise de conjuntura. Política, economia e 
sociedade. Popularidade presidencial e desempenho da economia, relações 
entre poder executivo e legislativo, os conflitos dentro das alianças políticas, as 
disputas entre os partidos, as disputas internas de cada partido. O papel das 
lideranças. A macroeconomia, as variáveis internas mais importantes para a 
conjuntura, as variáveis externas, o papel dos investidores, a dependência 
estrutural em relação ao capital, o papel da globalização e dos blocos 
econômicos. A opinião pública, os sindicatos e os movimentos sociais, as 
associações patronais e grupos de pressão, os sinais de conflito social.  

Objetivos:  Essa disciplina tem um caráter aplicado pois visa à utilização 
prática de conhecimentos teóricos e analíticos para a produção da análise de 
um determinado momento da conjuntura nacional. O principal objetivo, 
portanto, é habilitar os alunos a produzir conhecimento aplicado e útil para a 
avaliação que diversos atores do cenário político – empresas, partidos, ONGs, 
governo, etc.- têm que fazer da conjuntura política para tomar decisões que 
balizarão suas ações futuras. O curso consistirá na realização de uma série de 
palestras de consultores políticos que serão convidados a transmitir para os 
alunos suas experiências na realização de análise de conjuntura. Haverá 
também uma grande ênfase na busca e na sistematização de informações 
relevantes. Dessa forma, será realizada uma série de exercícios práticos nos 
quais os alunos realizarão efetivas análises de conjuntura. Uma vez que não há 
uma bibliografia teórica sobre aná lise de conjuntura, serão lidos textos de 
analistas políticos que servirão como modelos para os alunos.  

Bibliografia básica: 

ABREU, Marcelo de Paiva (org.) A ordem do progresso: cem anos de política 
econômica republicana. Rio de Janeiro, Campus, 1990.  

FAUSTO, Boris. História do Brasil. São Paulo, EDUSP, 2002. 

BOULDING, Kenneth. Análise econômica. Rio de Janeiro, Fundo de Cultura, 
1971. 
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Bibliografia complementar: 

BACHA, Edmar Lisboa. Introdução a macroeconomia: uma perspectiva 
brasileira. Rio de Janeiro: Campus, 1991. 

BIANCHI, Álvaro. A crise brasileira e o governo FHC. São Paulo, Xamã, 1997. 

CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede. São Paulo, Paz & Terra, 2001. 

LATTMAN-WELTMAN, Fernando et alli. A imprensa faz e desfaz um 
presidente. Rio de Janeiro, Ed FGV, 1994. 

LIMA, Venicio (org.) A mídia nas eleições de 2006. São Paulo, Fundação 
Perseu Abramo, 2007. 

MARCIAL, Elaine Coutinho & GRUMBACH, Raul. Cenários prospectivos. Rio 
de Janeiro, Ed FGV, 2002. 

SUSSKIND, Lawrence & FIELD, Patrick. Em crise com a opinião pública. São 
Paulo, Futura, 1997.  

VIANNA, Luiz Werneck. De um plano Collor a outro : estudo de conjuntura. Rio 
de Janeiro: Revan, 1991. 

 

 

MOVIMENTOS SOCIAIS 

 Ementa:  O conceito de movimentos sociais: diferentes traduções 
interpretativas. Histórico dos movimentos sociais. Os diferentes agentes 
envolvidos nos movimentos sociais. 

Objetivos: O curso abordará o tema dos movimentos sociais a partir de uma 
perspectiva conceitual, produzindo um painel dos distintos modos como foram 
estes tratados e definidos pelas diferentes vertentes do pensamento 
sociológico. Serão estudadas desde as análises fundadas na teoria marxista, 
bem como as identificadas com o funcionalismo, até as orientadas por uma 
perspectiva construcionista. Mais do que um inventário de diferentes modos de 
explicação dos movimentos sociais, o que se procurará ver é que 
configurações diversas foram eles assumindo ao longo do tempo, dos 
movimentos de classe mais tradicionais até os atuais movimentos étnicos, de 
gênero, religiosos, geracionais, ecológicos, entre outros. Nessa linha, ênfase 
especial será dada à análise dos pesos e dos modos distintos como vários 
agentes atuam junto aos movimentos sociais, como o Estado, os partidos, os 
sindicatos, as igrejas e, mais recentemente, as ONGs. 

Bibliografia básica 

FAORO, Raymundo. Os donos do poder: formação do patronato político 
brasileiro. Rio de Janeiro, Globo, 2001.  
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GIDDENS, Anthony & TURNER, Jonathan (org). Teoria social hoje. São Paulo, 
Editora UNESP, 1999.  

MATTOS, Marcelo Badaró. O sindicalismo brasileiro pós 1930. Rio de Janeiro, 
Jorge Zahar, 2003.  

 

Bibliografia complementar 

ALVITO, Marcos. As cores de Acari. Rio de Janeiro, Ed FGV, 2001. 

CARDOSO, Adalberto Moreira. Sindicalismo e relações trabalhistas. Rio de 
Janeiro, Konrad Adenauer Stiftung, 2002. 

DOIMO, Ana Maria. A vez e a voz do popular: movimentos sociais e 
participação política no Brasil pós-70. Rio de Janeiro, Relume-Dumará, 1995. 

GRYNSZPAN, Mario & PANDOLFI, Dulce. A favela fala. Rio de Janeiro, Ed 
FGV, 2003. 

MOISES, Jose Álvaro. Alternativas populares da democracia. Petrópolis, 
Vozes, 1982. 

PINTO, Celi Jardim. Cultura política e democracia. Porto Alegre, Ed UFRGS, 
1994. 

SANTOS, Wanderley Guilherme. Cidadania e Justiça. Rio de Janeiro, Campus, 
1979. 

VALLADARES, Licia do Prado. A invenção da favela. Rio de Janeiro, Ed FGV, 
2005. 

WEFFORT, Francisco, O Populismo na Política Brasileira, Rio de Janeiro, Paz 
e Terra, 1978. 

 

 

Tópicos especiais em Relações Internacionais no Mundo 
Contemporâneo 

 

RELAÇÕES INTERNACIONAIS 

Ementa:  Principais orientações teóricas: realismo, institucionalismo liberal, 
construtivismo. A globalização: aspectos econômicos, comerciais, financeiros e 
políticos. Transformações na soberania nacional. Os blocos econômicos e os 
Estados Nacionais. Os organismos multilaterais. Novas questões 
internacionais: meio ambiente, direitos humanos, conflitos étnicos, narcotráfico, 
terrorismo, etc.  
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Objetivos: O curso focaliza as relações internacionais no mundo pós-guerra 
fria e os processos de interação internacional entre os diversos atores do 
sistema internacional. Inicia-se com uma discussão das principais teorias das 
relações internacionais mas o curso enfatiza a discussão das principais 
questões substantivas do mundo contemporâneo.  

Bibliografia básica: 

GONÇALVES, Williams. Relações internacionais. Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 
2002. 

PECEQUILO, Cristina, Introdução às Relações Internacionais. Petrópolis, 
Vozes, 2005.  

JACKSON, Robert & SORENSEN, Georg. Introdução às relações 
internacionais. Rio de Janeiro, Zahar, 2007. 

 

Bibliografia complementar:  

BULL, Hedley. The anarchical society: a study of order in world politics. New 
York, Columbia University Press, 2002. 

DEUTSCH, Karl. Análise das Relações Internacionais. Brasília, EDUNB, 1982.  

HURRELL, Andrew. On global order: power, values and the constitution of 
international society. Oxford, Oxford University Press, 2007.   

KENNEDY, Paul. Ascensão e queda das grandes potências. Rio de Janeiro, 
Campus, 1991. 

KEOHANE, Robert & NYE, Joseph. Power and Interdependence. New York, 
Longman, 2001.  

KISSINGER, Henry. Diplomacia. Rio de Janeiro, Francisco Alves, 1997. 
 
PAUL, T. V. & HALL, John. International order and the future of world politics. 
Cambridge, Cambridge University Press, 1999. 
 
WIGHT, Martin. A política do poder. Brasília, Ed UNB, 2002. 

 

 

O BRASIL NO MUNDO 

Ementa : A inserção do Brasil no mundo: transformações recentes. Questões 
multilaterais e seus impactos no Brasil: segurança, meio ambiente, direitos 
humanos, narcotráfico. A globalização financeira e o Brasil. O comércio externo 
brasileiro. O Brasil e os organismos internacionais multilaterais de caráter 
gerais (ONU, OEA), como dedicados a questões específicas (OMC, OMS, OIT, 
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etc.). O Mercosul e a ALCA.  

Objetivos:  O principal foco desta disciplina é discutir de que forma os 
processos e as instituições internacionais influenciam e/ou condicionam os 
processos políticos, econômicos e sociais do Brasil no mundo contemporâneo 
e como o Brasil responde aos desafios apresentados pelo sistema 
internacional. Essa disciplina parte da premissa de que a compreensão dos 
processos de desenvolvimento, tanto social, como econômico e político, do 
Brasil implica a consideração dos determinantes internacionais, dos limites e 
das oportunidades que eles impõem às opções do país. O curso inicia com um 
mapeamento dos principais constrangimentos internacionais ao processo de 
desenvolvimento do Brasil. Assim, buscar-se-á realizar um apanhado geral dos 
acordos, compromissos e processos políticos e/ou econômicos internacionais 
que efetivamente têm algum impacto significativo e importante para o país. Em 
seguida, se buscará especificar as respostas que o Brasil tem dado aos 
desafios internacionais, os determinantes internos destas respostas e as 
conseqüências de sua implementação.  

Bibliografia básica: 

HIRST, Mônica. Brasil - Estados Unidos: desencontros e afinidades. Rio de 
Janeiro: FGV, 2009. 

LESSA, Antonio Carlos & OLIVEIRA, Henrique A. (Org.). Relações 
Internacionais do Brasil: Temas e Agendas(vol I & II) .São Paulo, Saraiva, 
2006. 

SPEKTOR, Matias. Kissinger e o Brasil. Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 2009. 

 

Bibliografia complementar:  

ALBUQUERQUE, José Augusto Guilhon (Org.). Sessenta anos de política 
externa brasileira (1930-1990). São Paulo, Annablume, 2000.  

BETHELL, Leslie (org). História da América Latina. Rio de Janeiro, EDUSP, 
1998.  

BETHENCOURT, Francisco & CURTO, Diogo Ramada. Portuguese oceanic 
expansion 1400-1800. Cambridge, Cambridge University Press, 2007.  

FONSECA JR, Gelson (org.). Temas de Política Externa Brasileira. São 
Paulo/Brasília, Editora Paz e Terra/Fundação Alexandre de Gusmão, 1994.  

HOFMEISTER, Wilhelm. O Brasil e seus vizinhos: reivindicação de liderança 
regional na América do Sul. Rio de Janeiro, Konrada Adenauer Stiftung, 2003. 
 
LAFER, Celso. O Brasil e a crise mundial: paz, poder e política externa. São 
Paulo, Perspectiva, 1984. 
 
MAXWELL, Kenneth. Mais malandros: ensaios tropicais e outros. Rio de 
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Janeiro, Paz & Terra, 2002. 
 
MOURA, Gerson. Sucessos e ilusões: relações internacionais do Brasil durante 
e após a Segunda Guerra Mundial. Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Ed FGV, 
1991. 
 
ZWEIG, Stefan. Brasil: país do futuro. Rio de Janeiro, Guanabara, 1941. 

 

 

RELAÇÕES INTERNACIONAIS CONTEMPORÂNEAS 

As duas grandes concepções de ordem relações internacionais: pluralismo e 
solidarismo liberal. Os tópicos-chave incluem: conflito e ordem internacional; 
segurança coletiva; governança global; o mundo unipolar a proliferação 
nuclear; evolução da segurança internacional; a petropolítica, meio-ambiente e 
relações internacionais; a desigualdade entre as nações; as ideologias políticas 
e os nacionalismos; democracia e política internacional; religião e 
secularização; e a gestão da ordem global contemporânea. 

Bibliografia básica: 

JACKSON, Robert & SORENSEN, Georg. Introdução às relações 
internacionais. Rio de Janeiro, Zahar, 2007. 

HELD, David & MCGREW, Anthony G. Prós e contras da globalização. Rio de 
Janeiro, Jorge Zahar, 2001.(6 EXEMPLARES) 

HURRELL, Andrew et alli. Os BRICs e a ordem global. Rio de Janeiro, Ed FGV, 
2009. 

 

Bibliografia complementar 

DE KLOR, Adriana; KEGEL, P; BARRAL, W. Solução de controvérsias – OMC, 
União Européia, Mercosul. Rio de Janeiro, Konrada Adenauer Stiftung, 2004. 

FURLAN, Fernando de Magalhães & FELSBERG, Thomas. Brasil – China: 
comércio, direito e economia. São Paulo, Aduaneiras / Lex, 2005. 

GUIMARÃES, Samuel Pinheiro. Brasil e China: multipolaridade. Rio de Janeiro, 
FUNAG, 2003. 

HOGAN, Michael. America in the world. Cambridge, Cambridge University 
Press, 1995. 

GOLDSTEIN, Judith & KEOHANE, Robert. Ideas and foreign policy. Ithaca, 
Cornell University Press, 1993. 
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FINNEMORE, Martha. The purpose of intervention: changing beliefs about the 
use of force. Ithaca, Cornell University Press, 2003. 

TRINDADE, Antonio Augusto Cançado. O direito internacional em um mundo 
em transformação. Rio de Janeiro, Renovar, 2002. 

SHAMBAUGH, David. Beautiful imperialist: China perceives America 1972-
1990. Princeton, Princeton University Press, 1991. 

VELLOSO, João Paulo dos Reis & ALBUQUERQUE, Roberto. Na crise global: 
como ser o melhor dos BRICs. Rio de Janeiro, Elsevier, 2009. 

 

 

 HISTÓRIA DAS RELAÇÕES INTERNACIONAIS  

Ementa:  Este curso passa em revista a história das relações internacionais de 
1945 aos dias de hoje. Primeiro estuda a Guerra Fria: Origens da Guerra Fria 
(1945-53); Guerra Fria, coexistência pacífica e contenção (1953-68); détente 
(1969-85); fim da Guerra Fria (1985-91); Terceiro Mundo, descolonização e 
Guerra Fria; América Latina e Guerra Fria; China (1949-91); Oriente Médio 
(1949-91); Alemanha e as relações Leste-Oeste (1945-91); Brasil e Guerra 
Fria. Depois estuda o mundo unipolar do liberalismo ao 11 de setembro (1990-
2001); a Doutrina Bush; América Latina no mundo; e o mundo emergente 
(década de 2000).  

Objetivos: Visitar e analisar a história das relações internacionais no mundo 
contemporâneo. 

 Bibliografia básica:  

GADDIS, John Lewis. A Guerra fria. Lisboa, Edições 70, 2007. 

SPEKTOR, Matias. Kissinger e o Brasil. Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 2009. 

CERVO, Amado Luiz & BUENO, Clodoaldo. História da política exterior do 
Brasil. Brasília, Ed UNB, 2008. 

 

Bibliografia complementar 

ALBUQUERQUE, Jose Augusto Gulhon et alli. Sessenta anos de política 
externa brasileira: 1930-1990. Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2006.  

FREEDMAN, Lawrence, Kennedy’s Wars Oxford, Oxford University Press, 
2000, 

GADDIS, John Lewis, Strategies of Containment Oxford, Oxford University 
Press, 2005  
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HOGAN, Michael. Explaining the history of American foreign relations. 
Cambridge, Cambridge University Press, 1991. 

HUNTINGTON, Samuel. O choque de civilizações e a recomposição da Ordem. 
Rio de Janeiro, Objetiva, 1996. 

KISSINGER, Henry. A diplomacia das grandes potências. Rio de Janeiro, 
Francisco Alves, 1999. 

LEFFLER, Melvyn. The specter of communism: The United States and the 
origin of cold war. New York, Hill and Wang, 1994. 

WESTAD, Odd Arne, The Global Cold War. Cambridge, Cambridge University 
Press, 2007. 

WOHLFORTH, William. The elusive balance: power and perception during the 
cold war. Ithaca, Cornell University Press, 1993. 

 

 

 POLÍTICAS EXTERNAS COMPARADAS  

Ementa:  Análise das estratégias de política externa de países-chave. Cada 
encontro está organizado em duas partes: primeiro, discute-se uma literatura 
básica para definir conceitos e os termos do debate; em seguida, apresentam-
se estudos de caso históricos. Os casos incluem grandes potências, países em 
expansão, países em retração e potências médias. Alguns dos temas principais 
incluem: ascensão e declínio na hierarquia de poder, a lógica das potências 
emergentes, identidade e cultura na política externa, modelo econômico e 
política externa, burocracias e grupos de pressão em política externa, statecraft 
e liderança; as estratégias dos Estados Unidos; a ascensão da China; ONU; a 
Rússia e a nova Guerra Fria; a Europa unificada; os cenários estratégicos do 
Oriente Médio, da Ásia e da América do Sul; as estratégias dominantes dos 
BRICs.  

Objetivos: Exercitar os conteúdos e ferramentas de análise social adquiridos 
ao longo do curso no sentido de analisar casos comparativos de relações 
internacionais. 

Bibliografia básica: 

CERVO, Amado Luiz & BUENO, Clodoaldo. História da política exterior do 
Brasil. Brasília, Ed UNB, 2008. 

HURRELL, Andrew et alli. Os BRICs e a ordem global. Rio de Janeiro, Ed FGV, 
2009. 

HIRST, Mônica. Brasil - Estados Unidos: desencontros e afinidades. Rio de 
Janeiro: FGV, 2009. 
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Bibliografia complementar 

HILL, Christopher. The changing politics of foreign policy. Houndmills, Palgrave, 
2003.  

JERVIS, Robert. Perception and misperception in international politics. 
Princeton, Princeton University Press, 1976. 

LEFFLER, Melvyn. A preponderance of power: national security – the Truman 
administration and the cold war. Stanford, Stanford University Press, 1992. 

MEARSHEIMER, John. The tragedy of great power politics. New York, Norton, 
2003. 

MOURA, Gerson. Autonomia na dependência: a política externa brasileira de 
1935 a 1942. Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1980. 

SHAMBAUGH, David. Power shift: China and Asia’s new dynamics. Berkeley, 
University of California Press, 1991. 

SMITH, Steve, HADFIELD, Amelia & DUNNE, Tim. Foreign Policy: theories, 
actors, cases. Oxford, Oxford University Press, 2008   

WOHLFORTH, William. World out of balance. Princeton, Princeton University 
Press, 2008. 

ZUBOK, Valdislav. The soviet union in the cold war. Chapel Hill, University of 
North Carolina Press, 2007. 

 

 

ELETIVAS 

Os cursos de Ciências Sociais devem expressar a própria dinâmica da área de 

conhecimento sobre a sociedade. A construção do conhecimento reflete a 

interação permanente e a interferência recíproca entre o universo de produção 

do conhecimento e o universo das relações sociais. Isto significa que uma 

grade curricular, por mais bem formulada, equilibrada e articulada que seja, 

sofrerá a ação do tempo e do espaço sociais, fazendo com que áreas em um 

momento consideradas estratégicas não o sejam em tal dimensão no momento 

seguinte. E o inverso complementar: áreas estratégicas em determinada 

conjuntura podem não estar contempladas no curso de formação do cientista 

social. Prever um número extenso de possibilidades é uma das maneiras de 

evitar a obsolescência do curso, ou de proteger o funcionamento do curso da 
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imposição de exigências burocráticas de incorporação, sempre lentas em sua 

execução e desestimuladoras em processos de inovação. Este foi o espírito 

que orientou a confecção de uma ampla listagem de temas, problemas e 

informações que consideramos importantes em uma previsão de curso, 

sabendo, de antemão, que não se trata de uma listagem exaustiva, e também, 

que sua implementação estará estreitamente relacionada com os interesses, as 

demandas e as motivações alternados historicamente em sintonia com o 

próprio movimento político- social. 

 Esta é a listagem que propomos como conteúdos de disciplinas eletivas: 

 

• Folclore e cultura popular 

• Produção Cultural 

• História da Arte 

• Arte Brasileira 

• Desenvolvimento sustentável 

• Métodos e técnicas de pesquisa em arquivos 

• Laboratório de imagem e Ciências Sociais 

• História da Antropologia 1 e 2 

• História da Sociologia 1 e 2 

• História do Pensamento Político 1 e 2 

• Raça, etnia e cultura 

• Cultura Afro-Brasileira  

• Etnologia indígena brasileira 

• Linguagem e Cultura 

• Família e parentesco 

• Antropologia da política 

• Economia e sociedade 

• Antropologia urbana 

• Meio ambiente e sociedade 

• Educação e sociedade 

• O fenômeno burocrático 

• Corpo e Ciências Sociais 

• Gênero, Sexualidade e Ciências Sociais 
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• Direito e Sociedade 

• Crime e violência 

• O mundo do trabalho 

• O mundo rural: atores e movimentos sociais 

• Sociologia urbana 

• Comunicação e sociedade 

• Empresas e organizações nas Ciência Sociais 

• Literatura e Ciências Sociais 

• História e Ciências Sociais 

• Religião e sociedade 

• Alimentação e sociedade 

• Forças Armadas, Estado e Sociedade 

• Justiça e cidadania 

• Ciência e sociedade 

• História e Ciências Sociais 

• Educação e Sociedade 

• Desigualdade social 

• Sociologia das organizações  

• Direito 

• Economia 

• Historiografia 

• Geografia Humana 

 

 
 


