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EMENTA 

 
O objetivo do curso é discutir, numa perspectiva interdisciplinar que faz parte da 

identidade do CPDOC, como História e Ciências Sociais fertilizaram-se mutuamente desde 

que se institucionalizaram como disciplinas acadêmicas. Serão discutidas algumas obras 

clássicas dessas áreas, na perspectiva de que uma disciplina intitulada “História e Teoria 

Social” implica uma via de mão-dupla: historiadores podem aprender com cientistas 

sociais, e estes podem se valer de contribuições da História. Além disso, o curso, que é 

obrigatório para o mestrado acadêmico do PPGHPBC, visa a estabelecer um patamar 

mínimo comum de discussão e análise, independente do curso de origem dos alunos. 
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13 de Julho* 
20 de Julho** 

* Prazo final para Entrega do Ensaio (por eclass) 
** Deadline para correção do professor 


