PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA, POLÍTICA E BENS
CULTURAIS

Disciplina: História e Teoria Social
Professor: João Marcelo E. Maia
Horário: Quartas-feiras, das 14 às 18 horas
Semestre: 2017.1

Ementa: O curso discute como História e Ciências Sociais fertilizaram-se mutuamente
nas últimas décadas, destacando três grandes áreas temáticas nas quais este diálogo se
mostrou mais frutífero: a Sociologia Histórica, a História Intelectual e a História
Cultural. De forma geral, pretende-se argumentar 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.

Objetivos: O principal objetivo do curso é dotar os estudantes de um repertório téorico
básico nas áreas de Ciências Sociais e História, destacando a interdisciplinariedade entre
as duas disciplinas. O objetivo secundário é socializar os alunos na cultura intelectual
do CPDOC, instituição que abriga o PPHPBC, dando-lhes oportunidade de debater
temas e problemas de pesquisa que são comuns para diferentes docentes da casa.

Conteúdo Programático: Na primeira seção do curso, analisaremos duas questões
centrais para a chamada Sociologia Histórica: a ideia de longa duração na explicação da
formação do sistema-mundo moderno e a discussão não eurocêntrica sobre as relações
entre História global e teoria sociológica. Em seguida, trabalharemos os seguintes
problemas típicos da História Intelectual: a emergência do contextualismo lingüístico
nos estudos do pensamento político, a releitura da tradição hermenêutica na História
conceitual alemã e a análise de discurso de corte foucaultiano. Finalmente, na seção
dedicada à História Cultural, daremos ênfase aos seguintes temas: as teorias sobre
produção social da cultura; as relações entre crítica literária, História e sociologia; e as
reflexões que articulam o saber etnográfico às práticas e aos objetos típicos da
Historiografia.

Avaliação: O aluno deverá fazer um ensaio (entre 10 e 15 páginas, Times 12, espaço
1.5) que articule textos e temas selecionados da bibliografia do curso às suas questões
de pesquisa. No caso do aluno não desenvolver projeto relacionado ao tema do curso,
poderá fazer um trabalho que compare diferentes perspectivas analíticas analisadas ao
longo da disciplina, desde que envolva ao menos dois autores.
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