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Introdução
Existem diversas opções de curso para

As Ciências Humanas têm caráter

Depois de muito refletir e discutir conceitos,

quem se identifica com a área das

múltiplo: ao mesmo tempo que

o estudante de Humanas se torna mais

Ciências Humanas. Quem segue essa

abrangem conhecimentos teóricos em

consciente do seu papel na sociedade,

trajetória acadêmica estuda o próprio ser

campos como Gramática, Linguística

afinal, ele consegue analisar as situações

humano, a sociedade e os fenômenos

e Filosofia, apresentam características

que o afetam de maneira crítica. Quando

sociais. Por ser um conhecimento bem

práticas por meio da Comunicação

você conhece seus direitos e deveres,

amplo, é importante gostar de aprender

Social, do Jornalismo e do Direito. Elas

consegue tomar decisões mais acertadas,

sobre a complexidade das relações e

também envolvem atributos subjetivos,

exerce melhor sua cidadania e participa de

não se contentar com om óbvio.

como acontece no campo das Artes.

debates com bons argumentos.

Neste e-book, você vai entender
mais sobre as Ciências Humanas.
Com ele, você conhecerá o que se
estuda na área, o perfil do estudante
e as principais profissões para
seguir carreira. Boa leitura!

O que se estuda nas
Ciências Humanas?
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As Ciências Humanas são o campo do conhecimento que estuda o ser humano e a
sociedade, analisando o passado e o presente e pensando no futuro. Os estudantes
dessa área são capazes de julgar os fenômenos políticos, sociais e econômicos
com uma visão crítica, extrapolando essa condição para as relações interpessoais.
O conhecimento adquirido por meio das Ciências Humanas é o resultado da união
de pensamentos de diversos estudiosos. Ao contrário das Exatas e das Biológicas,
a subjetividade está muito presente nessa área.
Em geral, os educadores planejam as aulas com o objetivo de abordar as teorias
mais importantes, já a escolha do material a ser trabalhado depende do contexto
atual. Se o grupo de antropólogos brasileiros, por exemplo, assume que as ideias de
determinado estudioso se tornaram ultrapassadas, os textos desse autor podem
ser retirados do programa da disciplina.
Como a forma de compreender e conceituar a sociedade evolui regularmente, a
formação do curso de Humanas está em constante movimento. Os estudos não
se baseiam na afinidade com um ou outro autor, mas da compreensão coletiva e
social do que é proposto.
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MITO DA BAIXA RENTABILIDADE

Alguns cursos de Humanas têm foco no
desenvolvimento econômico e social e

Infelizmente, muitos ainda acreditam

ensinam habilidades filosóficas, críticas e

que cursos de Humanas são sempre

baseadas na ética que são essenciais para

menos rentáveis que os de Exatas ou

o gerenciamento e criação de soluções

de Biológicas — no entanto, isso não é

para diversos setores do mercado. Por

verdade. Quando não reconhecemos e

isso, eles são tão importantes e bem-

valorizamos as profissões dessa área,

remunerados quanto qualquer outro.

estamos deixando de lado conteúdos
importantes para entender e melhorar o

Independentemente da decisão que você

mundo e a nós mesmos.

tome para a sua formação ou carreira,
fazer escolhas com base apenas nos

De fato, nossas suposições sobre o valor de

salários médios não é uma boa ideia. O

mercado de alguns diplomas podem estar

sucesso financeiro é construído conforme

equivocadas. Isso pode desmotivar alunos e

o seu esforço e dedicação. Por isso,

forçar as pessoas a seguirem caminhos que

concentre-se em fazer o que você gosta e

as levam para vidas menos satisfatórias.

desenvolva o seu potencial.
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HABILIDADES DESENVOLVIDAS
Qualquer formação oferece habilidades genéricas
muito importantes para a vida profissional,
como ser capaz de apresentar um argumento,
escrever um relatório, solucionar problemas, fazer
pesquisas, trabalhar em equipe ou se familiarizar
com a tecnologia.
No entanto, poucos cursos têm foco tão forte na
escrita, leitura, fala e pensamento crítico quanto
os de Humanas. Essas competências são tão bem
desenvolvidas graças aos debates com outros
estudantes durante os seminários, às análises de
textos e aos resumos de trabalhos. Por isso, não é
estranho que os profissionais formados em Humanas
consigam trabalhar em uma variedade de campos.

O perfil do
estudante de Humanas
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O perfil dos estudantes de Humanas é muito heterogêneo

VISÃO ANALÍTICA

em relação a diversos aspectos, como classe social,
orientação política e preferências culturais. No entanto,

Saber expor e reproduzir opiniões e

algumas características são essenciais para uma pessoa se

organizar o pensamento é fundamental para

dar bem na área: o senso crítico, o domínio da linguagem

um estudante da área. Também é preciso ter

(principalmente escrita) e o gosto pela pesquisa.

um espírito crítico e questionador, de forma
que o aluno não se torne conformista e

Gostar de ler, estudar e debater é fundamental porque o

incapaz de propor soluções mais profundas

aluno deve ter conhecimentos múltiplos e uma visão ampla

para os problemas apresentados.

da sociedade em que está inserido. Ter raciocínio verbal
bem aguçado, capacidade de gerir conflitos e fazer sínteses

E essa visão crítica independe de orientação

e inteligência emocional também é importante.

política e classe social. É possível
desenvolver esse espírito por meio de muita

Conheça, a seguir, as principais características do

leitura e análise de casos em diferentes

estudante de Humanas:

contextos e situações.
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GOSTO PELA LEITURA
Apesar de a leitura ser o ponto predominante durante
toda a formação de um estudante de Humanas,
também é necessário lidar com números em algumas
disciplinas da graduação e, até mesmo, durante a rotina
profissional.
No entanto, os textos ainda são a principal fonte de
conhecimento na área. Por isso, é fundamental que o
estudante não apenas goste de ler, mas saiba fazer isso
de maneira eficiente — afinal, alguns textos têm dezenas

DOMÍNIO DA LINGUAGEM

de páginas e precisam ser cuidadosamente analisados.
Dominar a linguagem escrita é outra característica muito importante — e que pode ser facilmente
A partir da leitura, você vai refletir sobre diversos

desenvolvida e aperfeiçoada. Ter domínio da linguagem falada também é um diferencial.

problemas socioculturais, desenvolver seu raciocínio
crítico, tornar-se apto a pesquisar e debater sobre

Além disso, é importante ter um conhecimento razoável da língua inglesa. O motivo para isso é

diferentes contextos políticos e históricos. Tudo isso faz

que grande parte da bibliografia fundamental dos cursos está em inglês, e deixar de ter acesso a

com que o estudante se torne um profissional melhor.

esse material pode prejudicar o seu progresso no curso.
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BOAS RELAÇÕES PESSOAIS

CRIATIVIDADE E CURIOSIDADE

SENSO CRÍTICO

As interações e relações pessoais

Outra característica marcante de quem

O senso crítico é fundamental para

sempre são o ponto central da área

se identifica com a área de Humanas é

analisar os fatos do ponto de vista

de Humanas. Por isso, muitos cursos

questionar o motivo de tudo ser como é.

histórico, cultural e social. Essa

se dedicam a estudar, analisar e

Afinal, independentemente do curso escolhido,

característica pode ser entendida como

desenvolver novas alternativas para

sempre haverá um esforço para que os alunos

a capacidade de refletir, analisar ou

melhorar esses relacionamentos e

desenvolvam uma visão humanizada sobre

buscar informações antes de tirar uma

ampliar a comunicação — tanto verbal,

o próximo, além das consequências que os

conclusão.

quanto não verbal.

seus trabalhos podem causar tanto para eles,
quanto para a sociedade.

Até mesmo quando o assunto é a

Isso faz com que o estudante saiba se
posicionar e não aceite automaticamente

tecnologia, as pesquisas realizadas na

Dessa forma, é importante sempre questionar,

tudo o que é dito ou imposto, tornando-

área buscam formas de usá-la como

explorar, duvidar e, principalmente, ser capaz

se um profissional mais bem preparado

um meio de aproximar e se comunicar

de se sensibilizar e se colocar no lugar do

para o mercado de trabalho — e esse

com as pessoas. O marketing, por

outro. É por isso que o estudante de Humanas

atributo é desenvolvido com a prática.

exemplo, utiliza esse conhecimento para

deve ser criativo e saber se expressar — o

incrementar as vendas e o consumo.

que está ligado à música, às artes, à cultura,
entre outros.

As principais profissões
na área de Humanas
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DIREITO
O curso de Direito tem duração média de 5
anos e é oferecido na modalidade bacharelado.
Durante os primeiros semestres, os alunos
cursam disciplinas teóricas da área da
Economia, Sociologia, Ciência Política, Filosofia,
entre outras. Com o avanço do curso, são
oferecidos conteúdos específicos voltados às
diferentes áreas de atuação.
A graduação tem uma alta carga de leitura
e seu princípio é a responsabilidade social.
Se você se identifica com as Ciências Humanas, precisa conhecer os principais cursos da área. Existem

O curso prepara os estudantes para serem

diversas opções de carreiras para seguir, com formações amplas e generalistas que preparam o

advogados ou seguirem a carreira jurídica,

profissional para o mercado. Depois da graduação, você pode se especializar no campo que mais gostar.

podendo atuar como promotores, delegados ou
juízes. Para isso, os profissionais devem estar

Confira as características das principais profissões da área de Humanas e escolha aquela que mais tem a

aptos a interpretar e aplicar as leis do país para

ver com o seu perfil!

atender aos interesses de pessoas e empresas.
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SERVIÇO SOCIAL
O curso de Serviço Social tem o objetivo de formar assistentes
sociais competentes e comprometidos com o planejamento,
a coordenação, a implementação e a avaliação de projetos
e políticas sociais junto a grupos, indivíduos, instituições
e comunidades. O profissional deve ter uma compreensão
crítica dos problemas sociais e suas relações com
demandas populares.
O bacharel pode atuar em órgãos públicos e empresas
privadas (como centros de saúde, hospitais e varas da infância
e juventude), creches, abrigos, sindicatos, organizações não
governamentais, entidades filantrópicas, entre outras.
A demanda pelo assistente social é cada vez maior, já que
esse profissional tem o domínio de um conjunto de métodos,
teorias e procedimentos éticos, políticos e metodológicos
para atuar em processos sociais.
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LETRAS

PEDAGOGIA

O curso de Letras tem duração média de

O curso de Pedagogia forma profissionais

4 anos e é oferecido nas modalidades

capazes de melhorar o processo de

bacharelado e licenciatura. A formação

aprendizagem das pessoas. Com duração média

permite que o profissional atue com

de 4 anos, a graduação propõe diversas reflexões

comunicação em diversos níveis.

a respeito do ensino em diferentes etapas da

No mercado empresarial, é possível

vida. Os alunos também estudam as normas

trabalhar na redação e revisão de

educacionais do país, os principais problemas

materiais para a imprensa.

de aprendizado e as didáticas que podem ser
aplicadas em sala de aula.

Quem deseja ser professor pode atuar
em qualquer nível de ensino, lecionando

Ao se formar, é possível dar aulas ou administrar

disciplinas como Língua Portuguesa,

unidades escolares. Nesse caso, o trabalho

Literatura e Redação. Se optar por estudar

consiste em supervisionar e gerenciar os

uma língua estrangeira, as possibilidades

sistemas de ensino, além de orientar professores

de atuação profissional ampliam. Nesse

e alunos. O pedagogo também pode atuar em

caso, é possível, além de dar aulas, trabalhar

editoras, compondo equipes multidisciplinares

como tradutor, intérprete e consultor.

que desenvolvem obras didáticas e paradidáticas.
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PSICOLOGIA
Essa é a ciência que estuda os pensamentos,
comportamentos, sensações e sentimentos humanos.
Com duração média de 4 anos, o curso de Psicologia
apresenta várias linhas e abordagens teóricas, como a
psicanálise, o comportamentalismo e o humanismo.
Nos anos iniciais, os alunos estudam os princípios
gerais para conhecer os conceitos mais abrangentes
e as teorias dos principais pensadores e profissionais
renomados na área. Depois, o contato com conteúdos
mais específicos ajuda a formar profissionais
preparados para o mercado de trabalho.
As possibilidades de atuação são amplas, e o psicólogo
pode exercer a profissão em consultórios, hospitais,
no setor de recursos humanos e, até mesmo, na
preparação de atletas em esportes de alto desempenho.

Conclusão
A área das Ciências Humanas exige muita reflexão, observação dos fenômenos
da sociedade e conexão de ideias. As aulas são capazes de expandir o
pensamento dos alunos, embasando suas ideias. Dessa forma, fica muito mais
fácil entender e discutir economia, educação, política, cultura e qualquer outro
assunto que envolva as relações humanas.
Além disso, o conhecimento é a solução para os entraves da sociedade, visto
que só podemos alterar aquilo que conhecemos. Se você sonha em transformar
o mundo à sua volta, os cursos de Humanas vão fornecer ideias, sabedoria e
oportunidades para desenvolver os seus projetos.
Sempre que tiver alguma dúvida, consulte este e-book. Assim, você fará a
melhor escolha e poderá cursar uma graduação que tenha a ver com o seu perfil!

Em seus mais de 50 anos de atividades, a Cruzeiro do Sul Educacional
vem investindo fortemente na expansão e fortalecimento das suas marcas,
agregando instituições com presença estratégica em várias regiões. Assim,
atua em todos os níveis de ensino, da Educação Infantil à Pós-graduação,
com cursos presenciais e a distância. Só nessa modalidade são diversos
polos EAD em todo o território nacional e no exterior.
Uma premissa básica é rigorosamente cumprida nesse processo de
crescimento: preservar a identidade de cada instituição sem abrir mão
dos princípios éticos e ideais que norteiam as ações da Cruzeiro do Sul
Educacional. É um profundo conhecimento de mercado que torna o grupo
um dos mais representativos e eficientes no setor e gerador dos melhores
indicadores acadêmicos.

GOSTOU DESSE MATERIAL
E QUER IR MAIS ALÉM?
Então não deixe de seguir o nosso blog para não
perder nenhum conteúdo incrível como esse!
QUERO ACESSAR O BLOG AGORA MESMO!

Conheça nossas instituições

3003-1189

Capitais e regiões metropolitanas

0800 721 5844

Demais localidades

Material desenvolvido pela Gerência de Comunicação e Marketing da Cruzeiro do Sul Educacional em parceria com a Rock Content.

