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EMENTAS
Disciplinas 2019/2
Disciplina
PPH126 - Pensar o espaço social e a
territorialidade: categorias, conceitos e
métodos.

Linha

Professor (a)

Dia da semana/
Horário/Sala

Dr. Francisco Eduardo
de Andrade

Sexta-feira

Linha 1

09h00 às 13h00

EMENTA
Trata-se de propor problemas de espacialização social e de territorialidade, examinando as operações
conceituais: comunidade, sujeito/ator, grupo, rede, conflito. Os efeitos do campo social, suas relações de força ou
de poder, à luz das experiências de lugar ou de localização: situação, topografia social, trajetória e fronteira.
Abordagens etnográficas e historiográficas do espaço urbano e de fronteira.
Objetivo geral:
Pretende-se que os pesquisadores pensem suas temáticas específicas em face das proposições conceituais e
metodológicas relevantes no dimensionamento do espaço social-territorial.

Disciplina

PPH127
Revoluções
e
Contrarrevoluções no Brasil Império

Linha

Professor (a)

Linha 1

Dra. Cláudia Maria da Graças
Chaves e Dr. Claus Rommel
Rodarte (Pós-Doutorando do
PPGHIS)

Dia da semana/
Horário/Sala
Quarta-feira
14h00 às 18h00

EMENTA
Dentro do quadro de crise geral do sistema colonial, diferentes projetos de Estado e Nação surgiram no vasto
império transcontinental português. Coalizões e colisões de interesses e forças, cada qual trazendo consigo uma
experiência de passado e um projeto de futuro, foram moldando as estruturas políticas do Brasil – estas, nem
sempre capazes de atender as demandas sociais e lidar com as pressões diversas a que estavam submetidas. O
curso pretende traçar um panorama geral da história política do Brasil imperial, de forma a acompanhar o embate
entre as forças revolucionárias e as contrarrevolucionárias que caracterizaram o período: as agitações e rupturas,
as repressões e tentativas de acomodação, da configuração da monarquia luso-americana à deposição do último
imperador.
Objetivo Geral: O curso busca oferecer aos alunos um panorama da história política do Brasil imperial e a
compreensão da interrelação entre poder, espaço e sociedade.
Objetivos Específicos: O curso buscará: relacionar experiências individuais e coletivas à formação da memória, e
aos anseios e receios que nortearam os projetos políticos do Brasil imperial; aprofundar a percepção da
historicidade dos dilemas enfrentados pelos agentes sociais e políticos; contribuir para a compreensão da
dinâmica do poder e sua correlação ao espaço sobre o qual é exercido e à sociedade – sujeito e objeto desse
mesmo poder.
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Disciplina

PPH224 - Corrupção na Roma Antiga

Linha

Professor (a)

Linha 2

Dr. Fábio Faversani

Dia da semana/
Horário/Sala
Sexta-feira
14h00 às 18h00

EMENTA
Debate contemporâneo sobre corrupção; Diferentes significados da corrupção nas fontes literárias romanas;
Corrupção e as leis; Corrupção eleitoral, judicial e política; Corrupção e universo provincial; Corrupção e
competição aristocrática; Corrupção e romanidade.

Disciplina

PPH226 - Conceitos pertinentes à
noção de vida e sua proximidade com
a História no oitocentos

Linha

Professor (a)

Dia da semana/
Horário/Sala

Dra. Helena Miranda
Mollo

Terça-feira

Linha 2

08h00 às 12h00

EMENTA
O curso visa abordar conceitos atualmente identificados às ciências da vida, tais como origem,
organismo, sistema, natureza, no contexto oitocentista, quando, nitidamente, participavam da
elaboração da noção de temporalidade na historiografia.

Disciplina

Linha

Professor (a)

Dia da semana/ Horário/Sala

Linha 3

Dr. Arnaldo José
Zangelmi

Quinta-feira

PPH313 - História, Memória e
Oralidade

19h00 às 22h40

EMENTA

Memória, história e amnésia coletiva. Memória, identidade e teoria social. Violência e relações
de silêncio. Cultura popular e oralidade. Trajetórias e os usos da biografia. O lugar da história
oral na historiografia. A história oral como técnica, disciplina e metodologia. Construção de
projeto e entrevista na história oral. Questões éticas na história oral.
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