
INTRODUÇÃO AO PENSAMENTO CONTEMPORÂNEO 

  

Cursos de Turismo e de História 
1º Ano-1ºSem-2008-2009 

  
Docente: Prof. Doutor Teotónio R. de Souza 

 
Objectivos e Competências 
 
Em conformidade com as razões e finalidades traçadas no programa genérico 
de IPC  http://www.divshare.com/download/5395903-dad  por Prof. Doutor 
Fernando Santos Neves, visa-se nesta cadeira abordar as grandes correntes / 
paradigmas do Pensamento Contemporâneo, desenvolvendo os 
conhecimentos eventualmente já adquiridos (ou não) pelo aluno em outras 
etapas da sua escolaridade, mas sobretudo revendo estes paradigmas no seu 
contexto histórico-cultural de uma maneira crítica e articulada, com especial 
atenção aos desafios do Turismo e da História. Neste sentido, será de especial 
interesse perguntar se o pensamento ocidental se distingue do pensamento 
humano em geral, e do pensamento oriental em particular, e tentar 
compreender o “porquê” dos choques das culturas e conflitos globais. O 
turismo vive de contactos culturais e não pode ficar alheio a essas 
preocupações. A História dá importância às evoluções culturais como um 
processo contínuo, e esta sua perspectiva poderá enriquecer os estudantes de 
Turismo, ajudando-os  a aprofundar e a contextualizar a sua compreensão de 
eventos culturais, e não ficar pela mera contemplação paisagística. Quem 
promove empreendimentos turísticos deve estar atento e evitar distorções 
que degradem o meio ambiente e violem códigos de conduta e valores locais, 
causando conflitos sócio-políticos, perda de identidade e  violência.  
 
 
Metodologia e Avaliação 
 
Serão fornecidos textos de apoio para leituras complementares à Bibliografia 
indicada. Estes textos deverão ser lidos pelos alunos antes de virem para as 
aulas para poderem participar activamente nas discussões. Haverá dois testes 
de revisão, na segunda semana de Novembro e na semana a seguir às férias do 
Natal.  Serão atribuídos a cada um destes testes de avaliação 6 valores.  Será 
valorizada nestes testes a capacidade do aluno para digerir as leituras e 
reflectir sobre eles.  Todos os alunos apresentarão oralmente nas aulas finais 
do semestre uma sebenta. A sebenta só valerá se defendida oralmente na 
aula. Estão atribuídos 8 valores para a Sebenta, que consistirá em redigir 2 
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páginas sobre o essencial de cada tema do programa, utilizando a informação 
transmitida na aulas e consultando os textos de apoio e outra bibliografia 
relevante.   
Só os alunos que cumprirem 75 % de presenças terão direito à avaliação 
contínua. Os outros farão a avaliação tradicional com frequência e exame. 
 
Conteúdos Programáticos 
 

(1) Pluri-paradigmatismo do pensamento humano: Contextualização das 
determinantes eco-climáticas e sócio-económicas desde a hominização 
e primeiras diásporas no processo da evolução do homo sapiens sapiens 
na pré-história. O impacto do bipedismo e a consequente capacidade 
interventiva do homem através da cultura na sua própria evolução. 

(2) Fundamentos sumero-greco-romano-judaicos do pensamento ocidental 
As suas características comuns e as suas diferenças que constituem o 
legado cultural da Europa. 

(3) A Europa medieval, as cidades, e as universidades. A contribuição 
islâmica para o humanismo e para o renascimento europeus. 

(4) A modernidade e as conquistas económicas e políticas da burguesia 
(5) O iluminismo, a euforia da razão, o positivismo. Os grandes avanços da 

ciência e os correspondentes progressos tecnológicos e industriais. 
(6) A hermenêutica da suspeita:  Marx, Freud, Nietzsche. 
(7) As grandes guerras e o desencanto do progresso. Estruturalismo, 

Existencialismo, Pós-modernismo. 
(8) Empreendedorismo turístico: A sociedade de consumo, fugas do 

quotidiano, implicações culturais e éticas (Edgar Morin, Jean Baudrillard) 
(9) O novo paradigma emergente: Da ruptura com o senso comum para a 

construção do novo senso comum (Boaventura de Sousa Santos) 
(10) Sociologia de ausências e Sociologia de emergências: Teoria de 

tradução e construção de pontes entre culturas (Boaventura de Sousa 
Santos) 
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