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Ementa:  

O objetivo do curso consiste em apresentar aos estudantes os instrumentos básicos de trabalho nas 

ciências humanas, a saber, a leitura e a escrita de textos no âmbito desse conjunto de disciplinas.  

 

Programa: 

A estratégia empregada será substancialmente a prática, ou seja, o curso tomará como base a leitura 

integral da bibliografia selecionada em sala de aula, junto com os estudantes. Durante essa leitura 

coletiva e paulatina, que valoriza a construção do argumento e os detalhes do texto, serão apresentadas 

as modalidades de escrita, com ênfase no fichamento e na síntese, úteis no processamento da leitura. 

 

Informações gerais sobre o formato da disciplina: 

FORMATO  

- A disciplina prevê atividades síncronas e presenciais  

- O e-mail será o meio utilizado para enviar os textos e realizar a comunicação entre docente e 

discentes. 

- As aulas serão expositivas e dialogadas 

- O formato da disciplina pode ser alterado ao longo do semestre caso discentes e docente 

concluam que ele não está contribuindo para o aprendizado ou se algum imprevisto sanitário 

alterar o contexto. O programa também está sujeito a modificações no decorrer do curso.  

Avaliação – Estudantes serão avaliadas/os por dois instrumentos: 

1) Participação na leitura e no debate em sala de aula (correspondendo a 50% da nota final) 

2) Três fichamentos, um para cada uma das leituras que compõem a bibliografia (correspondendo a 

50% da nota final). Formato: até 5 páginas, Times New Roman, espaçamento 1,5. 

Atenção: Plágio é crime (Código Penal, art.184). Para citar, é preciso referenciar. Em caso de cópia sem 

citação, o instrumento em questão será zerado. 
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ATENDIMENTO 

- Ao longo do semestre, estudantes podem solicitar conversas e reuniões com o docente pelo e-

mail. 

 

Programa  

 

1. MAUSS, Marcel, “Ensaio sobre a dádiva. Forma e razão da troca nas sociedades arcaicas”, Sociologia  

e antropologia, tr. de Paulo Neves, São Paulo, Cosac Naify, 2003, pp. 183-315. 

2. ELIAS, Norbert & SCOTSON, John L., Os estabelecidos e os outsiders. Sociologia das relações de 

poder a partir de uma pequena comunidade, tr. de Vera Ribeiro, Rio de Janeiro, Jorge Zahar Editor,  

2000. 

3. ROUSSEAU, Jean-Jacques, “Do contrato social”, Do contrato social, Ensaio sobre a origem das  

línguas, Discurso sobre as ciências e as artes, Discurso sobre a origem e os fundamentos da  

desigualdade entre os homens, tr. de Lourdes Santos Machado, São Paulo, Abril Cultural, 1973, 

pp. 7-151. 

 


