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Psicologia
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3. Ciclo de Estudos
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4. Unidade Curricular

 1

6. Ano curricular

º

º

5. Área Científica

2º Semestre

7. Tipo de Unidade Curricular / Semestre

Instituto de Psicologia e Ciências da Educação (1º Ciclo)

1. Unidade Orgânica

FUNDAÇÃO MINERVA CULTURA - ENSINO E INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA

Rua da Junqueira, 188 a 198 - 1349-001 LISBOA - Telefone 213 611 500 - Fax 213 638 307 - e-mail: info@lis.ulusiada.pt - http://www.lis.ulusiada.pt

sexta-feira, 18 de fevereiro de 2022 1/7



UNIVERSIDADE LUSÍADA DE LISBOA

8. Tipo de aula e carga horária (tempo de trabalho)

 30,00

 3,00

9. Créditos

Aulas Teóricas:

Aulas Práticas:

Aulas Teórico-práticas:

Orientação Tutorial:

10. Coordenador da Área Científica

11. Regente

Prof. Doutor MICHEL GUSTAVE JOSEPH BINET

12. Assistentes

13. Língua de ensino

Português

14. Objectivos Gerais

-O objectivo central é o estudo de alguns conceitos gerais e perspectivas fundamentais das 

ciências sociais, complementado pela abordagem de problemáticas clássicas e actuais, a partir 

da contribuição de um conjunto de autores.

-Mapear disciplinas da área das ciências sociais e abordar as suas relações e articulações 

complexas com a psicologia, tenho por horizonte os desafios inerentes ao projeto recorrente de 

constituição de uma Ciência Social e Humana unificada e integrada.

15. Objectivos Específicos

-Levar os alunos a terem uma visão geral da importância das ciências sociais para a construção 

da ciência psicológica, e reciprocamente, da ciência psicológica para as ciências sociais.

-Compreender a inseparabilidade de um estudo holístico da sociedade e de um estudo holístico 

da pessoa humana, à luz do paradigma ecológico e do conceito sociológico de « Macro -Micro 

link ».

-Abordar a questão da « racionalidade » das ações e dos comportamentos, à luz de várias 

abordagens teóricas.
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-Promover a autonomia intelectual do estudante, desenvolver a capacidade de analisar e refletir 

sobre questões sociais, a sua importância para a construção da ciência psicológica e aplicar 

esses conceitos e conhecimentos.

-Aprender a estudar um mesmo fenómeno (ex.: a memória) à luz de diferentes abordagens 

disciplinares e teóricas.

16. Competências a adquirir

Aulas expositivas, complementadas por debates e por exercícios de leitura acompanhada.

17. Metodologia de ensino

18. Conteúdos Programáticos
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I. O CAMPO DAS CIÊNCIAS SOCIAIS

1. Levantamento e definição das várias ciências sociais, de modo a mapear fronteiras 

disciplinares e a refletir sobre as noções de « monodisciplinaridade », « multidisciplinaridade » , 

« interdisciplinaridade » e « pósdiciplinaridade » em ciências sociais

2. Da fragmentação de saberes desarticulados à totalização dos saberes parcelares : A Ciência 

Social como horizonte das ciências sociais

3. As práticas de investigação em ciências sociais, consoante as áreas disciplinares e as 

correntes teóricas

II. A SOCIOLOGIA DURKHEIMIANA

1. O conceito de « facto social » e a definição do objeto da sociologia

2. Holismo em sociologia e antropologia : o conceito de « fenómeno social total » (M. Mauss)

3. A « Regra de Ouro » do método sociológico durkheimiano como delimitação de uma fronteira 

disciplinar e paradigmática separando a sociologia e a psicologia : « Explicar o social pelo social 

».

4. A refutação do determinismo biológico pelo registo etnográfico da diversidade dos padrões 

culturais de comportamento que vigoram no seio das comunidades humanas : a 

inaplicabilidade do conceito etológico de « etograma » à espécie humana

5. Os determinantes sociais do comportamento individual : o estudo durkheimiano do suicídio e 

o conceito de « anomia social »

6. Leitura e discussão da sociologia durkheimiana por dois psicólogos : Jean Piaget e Serge 

Moscovici

III. A SOCIOLOGIA WEBERIANA

1. A crítica da epistemologia positivista pela tradição hermenêutica alemã : 

Geisteswissenschaften (Trad. aprox.: Ciências do Espírito) e dualismo epistemológico

2. A sociologia compreensiva weberiana e o método idealtípico : uma ciência objetiva da 

subjetividade dos atores humanos

3. Sentidos subjetivamente visados de natureza religiosa e fenómenos de agregação não 

planeados de natureza económica : Individualismo metodológico, protestantismo e capitalismo

4.  Racionalidade individual, Racionalização coletiva e desencanto social : o estudo sociológico 

do fenómeno burocrático

IV. KARL MARX E A CIÊNCIA SOCIAL

1. Estruturas de classe e destinos pessoais : a crítica sociológica das ideologias das classes 

dominantes empenhadas em justificar os seus privilégios e em legitimar as desigualdades de 

condição de vida

2. Escola e violência simbólica estrutural : a crítica bourdieusiana da ideologia meritocrática

3. Macrolutas de classe (K. Marx) e Microlutas de (des)classificação mútua (P. Bourdieu) : 

Macro-Micro links

4. O conceito marxista de « alienação », no cruzamento do social e do individual : a colonização 

da mente do escravo por uma ética da « honestidade » como alienação social

5. Esmolas e revoluções : o alcance estrutural das ações
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6. Rede das opressões e abordagem intersecional

7. A consciencialização como motor da desalienação individual e da emancipação coletiva : 

uma pedagogia dos oprimidos

V. HISTÓRIA DO PENSAMENTO SOCIOLÓGICO E ATUALIDADE DA INVESTIGAÇÃO 

SOCIOLÓGICA : PIERRE BOURDIEU

1. Os legados durkheimiano, weberiano e marxista na obra científica de Pierre Bourdieu

VI. Ler Norbert Élias

1. Norbert Élias e a crítica sociológica do conceito de « indivíduo » : o sistema das cadeias de 

interdependência funcional

2. Macrohistória cultural e Microcomportamentos : o processo civilizacional ocidental

VII. Ler Erving Goffman

1. A « situação » negligenciada pelos sociólogos

2. A análise dos quadros interacionais

3. Os jogos como co-construção de pequenos mundos dentro do mundo social

4. Etnometodologia e sociologia goffmaniana

5. Instituições totais, dispositivos disciplinadores e adaptações secundárias : Leitura cruzada de 

Erving Goffman e de Michel Foucault, em torno do hospital psiquiátrico

A avaliação contínua terá em conta a assiduidade, a qualidade da participação nas aulas, a 

realização de dois testes escritos e um trabalho de grupo.

19. Métodos de Avaliação

Sebenta de História do pensamento sociológico - Bases de dados bibliográficos (plataforma 

Zotero)

20. Recursos Didácticos

Ciências Sociais

Disciplinas

Interdisciplinaridade

Macro-Micro Links

Paradigmas

21. Palavras Chave
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Pierre-Jean SimonAutor(es):

23. Bibliografia Principal

História da sociologiaTitulo:

Edição:

Porto

 1991

Local:

Ano:

RésEditora:

Pierre BourdieuAutor(es):

Questões de sociologiaTitulo:

Edição:

Lisboa

 2003

Local:

Ano:

Fim de SéculoEditora:

Peter Berger & Thomas LuckmannAutor(es):

A construção social da realidade (1966)Titulo:

Edição:

Lisboa

 1999

Local:

Ano:

DinalivroEditora:

Anthony GiddensAutor(es):

24. Bibliografia Complementar

The Constitution of Society: Outline of the Theory of StructurationTitulo:

Edição:

Cambridge

 1984

Local:

Ano:

Polity PressEditora:

Nathalie HeinichAutor(es):

A sociologia de Norbert ÉliasTitulo:

Edição:

Lisboa

 2001

Local:

Ano:

Temas e DebatesEditora:
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