Estudos Exemplares em Ciências Sociais (3 créditos)
Profs. Adalberto Cardoso e Celina Souza (coords.)
Horário: Terça-feira, das 9 às 12 horas
Consultas: A combinar com os coordenadores

Apresentação

A

s assim chamadas ciências sociais ocupam um domínio com bordas
indeterminadas. Um domínio situado entre os universos da ciência e da
literatura. Combinações um tanto erráticas de Ciência e da literatura sugerem
uma forma de exercer a imaginação, marcada pela ausência de critérios rigorosos
de falsificação e a empregar a todo tempo uma lógica de exemplificações.
O presente curso – na verdade, um empreendimento coletivo e compartilhado
– pretende apresentar um conjunto de textos julgados exemplares. Textos
pertencentes a tempos distintos, com interesses cognitivos diversos, mas exemplares
(em sentido kuhniano), posto que convidam a uma investigação a respeito da
lógica da argumentação, da demonstração e da persuasão no campo das ciências
sociais. De todo forma, este curso é dado com a convicção que é melhor ler os
textos do que não lê-los.
O desempenho dos estudantes será avaliado pela presença nos seminários e
também a partir de 5 resenhas (de 5 a 7 páginas) dentre os 6 livros discutidos
e uma “meta-resenha” (de 10 a 15 páginas) com reflexões sobre a unidade do
curso ou sobre 3 temas transversais de textos discutidos no curso. Em cada um
dos seminários deverá ser entregue a resenha do texto a ser discutido naquele dia.

Calendário
20 de março – Apresentação
3 de abril – Prof. Marcus Figueiredo
RAGIN, Charles C. (1994), Constructing Social Research. Thousand Oaks, Pine
Forge Press.
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17 de abril – Prof. Carlos Milani
HILL, Christopher. (2003), The Changing Politics of Foreign Policy. New York:
Palgrave Macmillan.

8 de maio – Prof. Frédéric Vandenberghe
BUTLER, Judith. (2003), Problemas de Gênero: Feminismo e Subversão da
Identidade. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira.

22 de maio – Profa. Celina Souza
SILBERMAN, Bernard. (1993), Cages of Reason: The Rise of the Rational State in
France, Japan, the United States, and Great Britain. Chicago: The University
of Chicago Press.

5 de junho – Prof. José Maurício Domingues
NANDY, Ashis. (1988) [1983], The Intimate Enemy. Loss and Recovery of the Self
under Colonialism. Nova Deli, Oxford University Press.

19 de junho – Profa. Diana Lima
CAMPBELL, Colin. (2001), Ética Romântica e o Espírito do Consumismo
Moderno. Rio de Janeiro, Rocco.
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