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Objetivos: 

 
O curso tem como objetivo trabalhar com os estudantes a bibliografia referente a trajetórias 
intelectuais em sua relação com campo profissional e com a institucionalização das Ciências Sociais 
no Brasil. Atenção especial será dada à dimensão geracional na constituição do que seriam modelos 
possíveis de formação e atuação dos Cientistas Sociais. 
 
 
 
Programa de curso:  
 
O curso prevê uma parte onde os estudantes tomarão contato com a literatura sobre intelectuais 
em suas várias dimensões e aportes teóricos.  Uma segunda parte implicará a leitura de 
entrevistas, memoriais e depoimentos de intelectuais brasileiros com a preocupação de 
acompanhar o movimento descontínuo e assimétrico da institucionalização das Ciências Sociais no 
Brasil. 
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