
14.1 Introdução às Ciências Sociais 

 

14.1.1 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, Racismo, Direitos Humanos e trato 

das diferenças. A profissão das ciências sociais e as contribuições da Antropologia, 

Sociologia e Ciência Política.  

 

14.1.2 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. Atenção especial será dada aos problemas da 

sociedade brasileira contemporânea, destaque para desigualdades sociais, racismo e 

Direitos Humanos.  
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