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1. UNIDADE CURRICULAR (COM ECTS)  

    CURRICULAR UNIT (WITH ECTS)     

 

INTRODUÇÃO ÀS CIÊNCIAS SOCIAIS 

INTRODUCTION TO THE SOCIAL SCIENCES 

3 ECTS 

 

 

2. DESIGNAÇÃO DO CICLO DE ESTUDOS EM QUE SE INSERE A UNIDADE 

CURRICULAR (COM SEMESTRE E ANO LETIVO) 

STUDY CYCLE TO WHICH THE CURRICULAR UNIT BELONGS (WITH ACADEMIC 

SEMESTER AND SCHOLAR YEAR)              

 

Licenciatura em Psicologia / 2.º Semestre / 2022-2023 

Undergraduate Program in Psychology / 2nd Semester / 2022-2023 

 

 

3. DOCENTE RESPONSÁVEL E RESPETIVA CARGA LETIVA NA UNIDADE 

CURRICULAR 

RESPONSIBLE ACADEMIC STAFF MEMBER AND LECTURING LOAD IN THE 

CURRICULAR UNIT    

Francisco Branco  

Teresa Duarte Martinho  

Rui Gaspar     

           

 

4. CARGA LECTIVA NA UNIDADE CURRICULAR 

WEEKLY TEACHING HOURS   

3 horas/semana 

3 hours/week 

 

 

 

5. OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM (CONHECIMENTOS, APTIDÕES E 

COMPETÊNCIAS A DESENVOLVER PELOS ESTUDANTES)  

LEARNING OUTCOMES OF THE CURRICULAR UNIT          

 

▪ Proporcionar aos alunos uma perspectiva do surgimento e desenvolvimento das 

ciências sociais e da relação entre algumas das principais disciplinas relevantes das 

ciências sociais – designadamente a sociologia, a antropologia, a história e a 

economia – e a psicologia: 

▪ Explorar o âmbito da convergência temática e das colaborações interdisciplinares 

entre algumas disciplinas das ciências sociais e a psicologia sobre questões 

relevantes contemporâneas, objetos de estudo e intervenções sociais; 
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▪ Apresentar aos alunos obras de referência e metodologias de investigação em 

diferentes ciências sociais. 

 

▪ To provide students a perspective of the emergence and development of social sciences 

and the relationship between some of the main relevant disciplines of social sciences - 

namely sociology, anthropology, history and economy - and psychology; 

▪ To explore the scope of thematic convergence and interdisciplinary collaborations 

between some disciplines of social sciences and psychology on contemporary relevant 

issues, objects of study and societal interventions; 

▪ To introduce students to reference works and research methodologies of different social 

sciences. 

 

 

6. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

SYLLABUS 

 

I. O que são as ciências sociais? 

1. Formação e desenvolvimento histórico das ciências sociais 

2. O leque das ciências sociais e a relação com a psicologia 

II. Instituições e sociedade 

1. A família: história e transformações  

III. Interação social, comportamentos e padrões de cultura 

1. Indivíduos e coletivos: as dinâmicas das grandes cidades e multidões 

2. A importância do contexto: o relativismo cultural 

3. A perspetiva dramatúrgica dos encontros em sociedade 

4. Razão, emoções e tomada de decisões na esfera económica 

IV. Estratificação social e desigualdades 

1. Desigualdades sociais contemporâneas – uma perspetiva global 

2. Educação, socialização e condições de acesso a diferentes recursos 

3. Visibilidade, celebridade e novos media 

4. Género e desigualdades 

V. Sociedades globalizadas – novas tendências 

1. Do risco ambiental ao risco digital 

2. Corpo e construção de identidades 
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I. What are social sciences? 

1. Emergence and historical development of social sciences 

2. The range of social sciences and their relationship to psicology 

II. Institutions and society 

1. Family: history and changes 

III. Social interaction, behavior and patterns of culture 

1. Individuals and collectives: the dynamics of metropolis and crowds 

2. The importance of context: cultural relativism 

3. The dramaturgical perspective of social gatherings 

4. Reason, emotions and decision making in the economic sphere 

IV. Social stratification and inequalities 

1. Contemporary social inequalities - a global perspective 

2. Education, socialization and conditions for access to different resources 

3. Visibility, celebrety and new media 

4. Gender and inequalities 

V. Globalized societies - new trends 

1. From environmental risk to digital risk 

2. Body and identities construction 

 

 

7.  METODOLOGIA DE ENSINO (AVALIAÇÃO INCLUÍDA) 

TEACHING METHODOLOGIES (INCLUDING EVALUATION)   

 

As aulas da unidade curricular contemplam a exposição, por parte dos docentes, dos 

conteúdos programáticos com o objetivo de familiarizar os alunos com a perspetiva das 

ciências sociais, bem como com alguns dos seus conceitos básicos, propostas teóricas e 

paradigmas. Ainda que as aulas tenham uma dimensão expositiva, o debate é amplamente 

estimulado com recurso a exemplos e estudos empíricos, que permitam aos discentes 

identificar os principais conceitos, bem como as propostas dos autores abordados. 

A avaliação desta unidade curricular implica a realização de um trabalho em grupo 

(segundo modelo a apresentar pelos docentes) (20%), de uma prova escrita de avaliação 

intercalar (20%) e de uma prova escrita final (50%), bem como a assiduidade, pontualidade 

e participação ativa nas aulas (10%).  

Os alunos que não tenham obtido média de 8 nas 2 provas escritas (prova escrita 

intercalar e prova escrita final) têm que realizar uma prova complementar. 

A prova complementar (a realizar por alunos com 8 ou 9 valores na avaliação final) tem 

uma ponderação de 50%. 
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Qualquer evidência de plágio será punida com a atribuição de zero ao elemento de 

avaliação que tenha utilizado indevidamente textos de terceiros.  

 

The lessons of the course include the exhibition of the syllabus, by the teachers, in order to 

familiarize students with the perspective of social sciences, as well as some of its basic concepts, 

paradigms and theoretical proposals. Although the classes have an exhibition dimension, the 

debate is largely stimulated by the use of examples and empirical studies, enabling students to 

identify the main concepts, as well as the proposals of the authors discussed. 

Evaluation for this course includes a group practical assignment (20%), an intermediate written 

exam (20%) and a final written exam (50%), as well as attendance, punctuality and active 

participation in class (10%).  

Students who have not obtained an average of 8 in the 2 written tests (intermediate written test 

and final written exam) must complete a complementary test. 

A complementary test (to be conducted by students with 8 or 9 points in the final evaluation) has 

a weighting of 50%. 

Any evidence of plagiarism is a disciplinary offense and will result in a penalty. A mark of zero (0) 

will be awarded for the assignment.  

 

 

 

8. BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL      

MAIN BIBLIOGRAPHY   

 

▪ Almeida, A. N. de (coord.) (2011). História da Vida Privada em Portugal. Lisboa: 

Círculo de Leitores. 

▪ Ariès, P. (1973). A criança e a vida familiar no Antigo Regime Ariès. Lisboa: Relógio 

d’Água. 

▪ Ávila, F. e A. M. Bianchi, (orgs.) 2019, Guia de Economia Comportamental e 

Experimental, São Paulo: EconomiaComportamental. 

▪ Beck, U. (1992 [1986]). Risk Society. Towards a New Modernity. London: Sage 

Publications. 

▪ Benedict, R. (1983 [1934]). Padrões de Cultura. Lisboa: Livros do Brasil. 

▪ Bourdieu, P. (2001). Razões práticas: sobre a teoria da acção. Oeiras: Celta. 

▪ Campenhoudt, L. V. (2003). Introdução à Análise dos Fenómenos Sociais. Lisboa, 

Gradiva. 

▪ Costa, A.F. da (2012). Desigualdades sociais contemporâneas. Lisboa: Mundos Sociais. 

▪ Giddens, A. (1994). Modernidade e Identidade Pessoal. Oeiras: Celta. 

▪ Giddens, A. (2004). Sociologia. Lisboa: Gulbenkian. 
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▪ Goffman, E. (1999 [1959]). A Apresentação do Eu na Vida de Todos os Dias. Lisboa: 

Relógio d’Água. 

▪ Heinich, N. (2012). De la Visibilité. Excellence et singularité en régime médiatique. Paris: 

Gallimard. 

▪ Kahneman, D. (2014). Pensar, Depressa e Devagar. Lisboa: Temas e Debates. 

▪ Le Bon, G. (1983 [1895]). A Psicologia das Multidões. Mem Martins: Europa-América. 

▪ Silva, A. S., e Pinto, J. M. (orgs.) (1986). Metodologias das Ciências Sociais. Porto: 

Afrontamento. 

▪ Simmel, G. (2005 [1903]) “As grandes cidades e a vida do espírito”. Mana, Rio de 

Janeiro, 2 (11): 577-59, Outubro.  

▪ Thaler, R. (2016). Comportamento Inadequado: A Construção da Economia 

Comportamental. Actual Editora. 

▪ Torres, A. (coord.) (2018). Igualdade de género ao longo da vida. Lisboa: Fundação 

Manuel dos Santos.  

▪ Wall, K., Cunha, V., Atalaia, S. (2013). Família. In J. L. Cardoso, P. Magalhães e J.M. 

Pais, Portugal Social de A a Z. Temas em Aberto. Impresa Publishing/Expresso. 

 

  

 


