
 

 

 

 

 

 

 

Oferta de Disciplinas 2016/2 – DOUTORADO E MESTRADO 
 

Período de Matrículas:Veteranos: 17 a 19 de agosto (on-line); Especiais: 17 a 26 de agosto (on-line) 

 

 

* O curso iniciará no dia 02 de setembro de 2016.

Disciplina Professores(as) Linha de Pesquisa Dia /Hora Sala 

FH 
Derrotados e Malditos: roteiro para uma história política do 

intelectual público dissidente. 

João Alberto da Costa 

Pinto  
Poder, Sertão e Identidades 

2ª feira – 14h 

às 18h 
 

Europa e América: O encontro de dois mundos (séc. XVI-XVIII) 

Alberto Baena 

Zapatero 

 

Poder, Sertão e Identidades 
3ª feira – 14h 

às 18h 
 

O homem e a natureza na Idade Média Adriana Vidotte 
História, Memória e Imaginários 

Sociais 

3ª feira – 14h 

às 18h 
 

Literatura e historicidade Raquel Campos  
Ideias, Saberes e Escritas da (e na) 

História 

4ª feira – 14h 

às 18h 
 

Arquivos Históricos: Leituras documentais e Pesquisa Histórica 
Maria da Conceição 

Silva  

Fronteiras, Interculturalidades e 

Ensino de História 

4ª feira – 14h 

às 18h 
 

A História, a Narrativa e a Construção de Sentido 
Carlos Oiti Berbert 

Júnior  

Ideias, Saberes e Escritas da (e na) 

História 

5ª feira – 14h 

às 18h 

 

Narrativas audiovisuais e Didática da História: a arte de colocar a 

vida em cena como questão histórica 
Roberto Abdala Junior  

Fronteiras, Interculturalidades e 

Ensino de História 

5ª feira – 14h 

às 18h 
 

Entre humanismo político e revolução: o pensamento político 

europeu de Maquiavel a Bakunin* 
Francesco Guerra  

Ideias, Saberes e Escritas da (e na) 

História 

6ª feira – 8h 

às 12h 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
FACULDADE DE HISTÓRIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA “STRICTO SENSU”  



 

EMENTAS 

 

1) Derrotados e Malditos: roteiro para uma história política do intelectual público dissidente 

 

João Alberto da Costa Pinto 

Ementa:  

1) Discussão historiográfica sobre a História Política e a História Social dos Intelectuais (Karl Mannheim; René Remond, Lucien Goldmann, Michel Löwy, 

Norberto Bobbio, Pierre Bourdieu, Louis Pinto, Jean-François Sirinelli, Tony Judt, Sérgio Miceli e Ivan Domingues). 

2) Discussão historiográfica para uma definição de Intelectual Público Dissidente no universo institucional (tecnocrático) dos corporativismos (e 

neocorporativismos) capitalistas (Alberto Asor Rosa, Russel Jacoby, Jean-Pierre Faye e João Bernardo).  

3) Perspectiva metodológica: pensar as práticas e o pensamento político dos intelectuais públicos dissidentes (abaixo listados) como elemento estruturante da 

própria formulação historiográfica do roteiro temático proposto pela disciplina. 

4) Problematizando hipóteses de trajetórias ideológico-institucionais de intelectuais públicos dissidentes em descrição analítica de quatro temas de estudos: a) 

A organização institucional do Capitalismo de Estado como resultado histórico das “revoluções comunistas”; b) Os neocolonialismos e os nacionalismos 

políticos no Caribe e África; c) “Totalitarismos” históricos nas experiências institucionais corporativistas do Capitalismo de Estado fascista e  comunista; d) A 

Universidade tecnocrática como elemento de produção/reprodução do neocorporativismo capitalista. 

5) Os temas de estudos (em recortes ensaísticos e sob a perspectiva teórico-metodológica acima indicada: análise da obra e trajetória ideológico-institucional 

dos intelectuais indicados) que serão trabalhados nas aulas: a) As Revoluções na Rússia e na Alemanha (Alexander Bogdanov e Karl Korsch) – A derrota 

política do intelectual comunista-libertário no interior das institucionalidades do Capitalismo de Estado dos gestores comunistas (1900-1930); b) 

“Totalitarismos” fascistas e comunistas (George Orwell e Albert Camus) – A derrota política tanto à direita como à esquerda do escritor libertário no interior 

das lutas intelectuais contra os fascismos e durante a Guerra Fria (1930-1960); c) Neocolonialismos e nacionalismos “terceiro-mundistas” – África e Caribe 

(Patrice Lumumba e Walter Rodney) – A derrota política do ativismo intelectual terceiro- mundista no interior das lutas nacionalistas do Congo, da Tanzânia e 

da Guiana Inglesa (1950-1970); d) Universidade tecnocrática nos EUA e no Brasil (Charles Wrigth Mills e Maurício Tragtenberg) – A derrota política da 

“imaginação outsider” no interior das práticas neocorporativistas da universidade tecnocrática (1950-1990). 

 

2) Europa e América: O encontro de dois mundos (séc. XVI-XVIII)  



 

Alberto Baena Zapatero 

 

Ementa: 

A chegada dos espanhóis à América deu início a um período de violência e conquistas, mas não só. O encontro entre o Velho e o Novo Mundo implicou 

também um intenso processo de rupturas e transformações culturais que se mantiveram ao longo do período colonial, definindo as sociedades a ambos os lados 

do oceano. Desde o lento reconhecimento do outro até a adaptação às novas circunstancias, a disciplina pretende refletir sobre o debate historiográfico em 

torno das conseqüências da colonização. Neste sentido se tomará em consideração o significado das imposições, intercâmbios e adequações culturais a que esse 

processo deu lugar. Finalmente, se relacionarão estas mudanças com o surgimento de uma nova identidade criolla que se apropriou da natureza e do passado 

americanos em oposição às suas origens européias. 

 

 

3) O homem e a natureza na Idade Média  

 

Adriana Vidotte 

 

Ementa:  
O curso propõe estudar a percepção da natureza no mundo medieval ocidental. Serão analisadas as perspectivas teológicas e cosmológicas dessa percepção, 

bem como o imaginário medieval a ela relacionado. Serão realizadas discussões historiográficas sobre o conceito de natureza e examinados os elementos que 

configuram a percepção do natural no período abordado. 

 

 

4) Literatura e historicidade  

 

Raquel Campos 

 

Ementa:  
O curso inscreve-se nos debates recentes sobre a relação entre história e literatura, procurando ultrapassar os dois modos preferenciais segundo os quais ela foi 

considerada. Por um lado, tradicionalmente, os historiadores lançaram mão dos textos literários como fonte histórica, tendo suscitado acusações de 

negligenciar a especificidade da literatura, sua relativa independência face a seu contexto de produção. Por outro, a partir do final da década de 1960, a ênfase 

no caráter textual do conhecimento histórico conduziu à aproximação entre narrativa histórica e narrativa literária, levando os historiadores a defender a relação 

privilegiada da história com a verdade, dada sua dependência em relação aos arquivos. Neste curso, trata-se de discutir a historicidade da literatura enquanto 

prática social e modo de qualificação dos escritos, isto é, o fato de que o conceito moderno de literatura apenas emergiu na segunda metade do século XVIII, 

em ruptura com um regime retórico-poético de produção, circulação e apropriação dos textos. Definem-se, desse modo, três eixos de estruturação da disciplina: 

1). A literatura antes da literatura; 2). A historicidade das categorias literárias: autoria, plágio, escritor, realismo, gênero, leitura, etc. 3). Literatura e experiência 

do tempo. 

 

 

5) Leituras documentais e Pesquisa Histórica 



 

Maria da Conceição Silva 

 

Ementa:  
Em arquivos encontram-se guardados ferramentas preciosas para a pesquisa histórica. A diversidade das tipologias documentais permite produzir uma 

variedade d pesquisas em história ou área afins. Torna-se importante entender como se guardam os documentos em arquivos e quais os tipos de documentos 

são imprescindíveis para a pesquisa de determinada temática histórica. Algumas fontes como, por exemplo, as eclesiásticas e civis disponíveis em arquivos ou 

sites apresentam uma gama variada de informações para estudos diversos. Há que se identificar as fontes (documentais) que possibilitam análises para a 

pesquisa qualitativa e quantitativa, considerando a montagem de bancos de dados em programa computacional para a investigação, a exemplo de registros de 

casamentos, óbitos, censos demográficos, lista eleitorais etc, de onde se pode fazer importantes pesquisas de variadas sociedades. 

 

 

6) A História, a Narrativa e a Construção de Sentido 

 

Carlos Oiti Berbert Júnior 

 

Ementa:  

Jörn Rüsen, em sua obra "Razão Histórica", afirma que a narrativa é doadora de sentido na medida em que ordena temporalmente o caos da existência 

mergulhada "no agir e no sofrer". O presente curso busca analisar os pressupostos mais gerais da condição humana contemporânea a partir de ideias extraídas 

da Filosofia, da Psicologia e da Literatura que visem explicitar o referido campo do agir e do sofrer. Após esta análise, serão discutidas as ideias vinculadas aos 

pressupostos que constituem as relações entre narratividade e História. 

 

 

7) Narrativas audiovisuais e Didática da História: a arte de colocar a vida em cena como questão histórica  

 

Roberto Abdala Junior 

 

Ementa:  

A disciplina tem por objetivo estudar as narrativas audiovisuais em suas relações com a história/História. A partir da premissa de que a narrativa é uma forma 

antropológica de representação das experiências (Ricoeur), elementos de construção de obras audiovisuais serão estudados em suas relações com a cultura – 

sobretudo, histórica e artística – de cada época e lugar. O quadro teórico tem por premissa os argumentos de Bakhtin, da Filosofia da Linguagem que permitem 

articular as teses de Vygotsky, da Psicologia e Geertz, da Antropologia; de Williams, da Sociologia da Cultura e da Comunicação; de Stam do Cinema. No 

campo historiográfico, são as teses de Rüsen que orientam as reflexões e análises. A partir desse enquadramento conceitual vamos explorar possibilidades de 

análise que se abrem para as narrativas audiovisuais, em seus aspectos pedagógicos e/ou performáticos de forma a contemplar diversos campos do 

conhecimento, particularmente, a História, a Didática da História, as Performances Culturais, o Cinema. 

 

 

8) Entre humanismo político e revolução: o pensamento político europeu de Maquiavel a Bakunin  

 



Francesco Guerra 

 

Ementa: 

As principais etapas do pensamento político europeu. O humanismo político, a Reforma de Lutero e o nascimento do pensamento utópico na Europa. A 

primeira modernidade, o desenvolvimento da relação entre sujeito político e estado, e da relação entre Ancien Régime e Iluminismo na França. A relação entre 

história e política na França, Itália e Escócia. O pensamento político europeu entre razão e revolução, a filosofia do direito de Hegel e o retorno da ordem após 

a revolução. Liberalismo como parte fundamental do pensamento político europeu na França, Alemanha e Inglaterra. Socialismo e Democracia. O pensamento 

anarquista entre realidade e utopia. 


