
 

Conteúdo Programático emitido via internet através do site do curso de Ciências Sociais – 

Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas - Universidade Federal da Bahia. Para verificar a 

autenticidade do documento, acesse: http://www.cienciassociais.ffch.ufba.br/programas-

disciplinas realizando a busca de acordo com o código e nome do componente. 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

FACULDADE DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS 

DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGIA 

PROGRAMA DE DISCIPLINA 

CURRICULO MÍNIMO 

PRÉ-REQUISITO  

CÓDIGO 

 

FCHE 92 

DISCIPLINA: 

 

Epistemologia das Ciências Sociais 

CARGA HORÁRIA CRÉDITOS 

TEORIA 68 04 

PRÁTICA - - 

TRABALHO - - 

TOTAL 68 04 

 

1. - Epistemologia das Ciências Sociais 

Objetivo da disciplina é introduzir o aluno às questões metodológicas relacionadas 

às condições de objetividade e garantia da objetivação em ciências sociais. O curso está 

dividido em duas grandes partes. A primeira analisa às principais concepções 

contemporâneas sobre a natureza dessas ciências, dando especial ênfase aos problemas 

do indutivismo, do racionalismo, relativismo, objetivismo e hermenêutica no 

conhecimento científico dos fenômenos socioculturais. Na segunda parte são discutidos 

os fundamentos epistemológicos da dinâmica da pesquisa em ciências sociais: os 

processos discursivos, os modos de investigação e quadros de análises da pesquisa em 

ciências sociais. 

2. - Objetivos 

a) Oferecer aos alunos os elementosessenciais à prática e vigilância das 

operações conceituaise metodológicas na pesquisa acadêmica em Ciências 

Sociais; 

b) Refletir sobre a questão do conhecimento: seus obstáculos e limitesnas 

Ciências Sociais; 

c) Refletir e debatersobre o estatuto científico do conhecimento e o discurso 

sobre a realidade social; 

d)Entender os fundamentos empíricos das explicações produzidaspelas 

Ciências Sociais; 
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e) Compreender os procedimentos teóricos e metodológicos empregados pelas 

Ciências Sociais 

3. Conteúdo 

 Parte I – O debate contemporâneo sobre a natureza das Ciências Sociais 

a) O indutivismo 

b) O racionalismo 

c) O relativismo 

d) O objetivismo 

e) A Hermeneútica 

Parte II – A polêmica atual sobre os fundamentos epistemológicos da 

pesquisa em Ciências Sociais 

a) Os processos discursivos 

b) Os modos de investigação 

c) Os quadros analíticos da investigação 

4. - Metodologia 

Aulas expositivas, apresentação de semináriose debates a partir da bibliografia 

indicada.  

5. Avaliação 

A avaliação será realizada através de uma prova escrita, um seminário e, finalmente, 

um artigo com temática de livre escolha do aluno a partir da bibliografia e 

problemáticas discutidas ao longo do curso. 

6. Bibliografia 

ADORNO, Theodor. Epistemologia y Ciências Sociais. Madri: Ediciones Cátedra, 

2001. 

BACHELARD, Gaston. A filosofia do novo espírito científico – a filosofia do não. 

Lisboa: Presença, 1972. 

http://www.cienciassociais.ffch.ufba.br/programas-disciplinas
http://www.cienciassociais.ffch.ufba.br/programas-disciplinas


 

Conteúdo Programático emitido via internet através do site do curso de Ciências Sociais – 

Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas - Universidade Federal da Bahia. Para verificar a 

autenticidade do documento, acesse: http://www.cienciassociais.ffch.ufba.br/programas-

disciplinas realizando a busca de acordo com o código e nome do componente. 

 

BECK, Ulrich. A reinvenção da política: rumo a uma teoria da modernização reflexiva. 

GIDDENS, Anthony, BECK, Ulrich e LASCH, Scott. Modernização reflexiva: 

política, tradição e estética na ordem social moderna. São Paulo: Edusp, 1997, p.11-72. 

BOURDIEU, Pierre. O Senso prático. Petrópolis: Vozes, 2009. 

BOURDIEU, Pierre; CHAMBOREDON, Jean-Claude e PASSERON, Jean-Claude. A 

Profissãode Sociólogo: preliminares epistemológicas. Petrópolis: Vozes, 2000. 

CHALMERS, A. F.O que é ciência afinal?, Ed. Brasiliense, São Paulo1993(1976). 

DOMINGUES, Ivan. Epistemologia das Ciências Humanas. Tomo 1: Positivismo e 

Hermenêutica. São Paulo: Loyola, 2004. 

FEYERABEND, Paul. Contra o método. Rio de Janeiro: F. Alves, 1977. 

GIDDENS, Anthony. Em defesa dasociologia. São Paulo: UNESP, 2001. 

HABERMAS, Jürgen. A lógica das ciências sociais. Petrópolis: Vozes, 2009. 

KUHN, Thomas. A estrutura das revoluções científicas. São Paulo: Ed. Pioneira, 

1992. 

LAKATOS, E. M; MARCONI, M. A. Metodologia do trabalho científico. Atlas: São 

Paulo, 2007. 

MOREIRA, D. A. O método fenomenológico na pesquisa. São Paulo: Pioneira 

Thomson, 2004. 

POPPER, Karl.A lógica da pesquisa científica. Ed. Cultrix, São Paulo, 1975(1959). 

POPPER, Karl. Lógica das ciências sociais. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1978. 

 

http://www.cienciassociais.ffch.ufba.br/programas-disciplinas
http://www.cienciassociais.ffch.ufba.br/programas-disciplinas

