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Ementa: A história e as ciências sociais se implicaram mutuamente ao longo da  constituição 
disciplinar das últimas, sem, no entanto, se apagarem os contornos que definem suas especificidades. 
Admitindo-se o pluralismo interpretativo presente nas escritas da história das últimas décadas, o 
curso pretende retomar alguns momentos das relações da história com conceitos, temáticas, 
abordagens e questões teóricas das ciências sociais.  

 

Objetivos: Este curso visa igualmente a fornecer um instrumental analítico dos projetos de pesquisa 
do mestrado, situando suas temáticas no debate historiográfico mais amplo. 

 

Dinâmica: A primeira parte do curso consistirá na discussão da bibliografia em sala de aula com a 
participação dos alunos. Na segunda parte, os alunos deverão apresentar seus projetos 
redimensionados em vista da definição dos métodos e quadro teórico, bem como objetivos, hipóteses 
e justificativas a partir do domínio da discussão bibliográfica feita em sala (os alunos deverão 
escolher alguns textos e ampliar o debate em sala de aula). A avaliação será feita sobre a participação 
nas discussões e a entrega de um trabalho final, cujo objeto será escolhido a partir da bibliografia 
discutida nas aulas.   

 

 

 

Calendário: 

 

1ª Aula (05/08) – Apresentação do curso e dos projetos. Discussão do texto: 

Iggers, Georg. “Desafios do século XXI à historiografia”. História da historiografia,  número 04,  
março, 2010, p.105-124. 



 

*Obs.: dia 12 de agosto não haverá aula devido ao curso de extensão de História da Medicina, 
oferecido pelo Prof. Joel Howell, da Universidade de Michigan. Essa atividade prevê a participação 
de todos os alunos do curso. A reposição ocorrerá na última semana de aula.  

 

2ª Aula (19/08) –  Os Annales,: economia, sociedade e as “mentalidades” 

- Febvre, Lucien. "François Simiand. Da teoria à realidade econômica." Revista de História 6.14 
(1953). 

- Delacroix, Christian, Dosse, François e Garcia, Patrick. Correntes Históricas na França. Séculos 

XIX e XX. São Paulo: Editora UNESP, Rio de Janeiro: Editora FGV, 2002. Capítulo 2 “O momento 
da história-ciência social (da década de 1920 à década de 1940)” 

- Duby, Georges. A História continua. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor/Editora UFRJ, 1993. 

 

3ª Aula (26/08) A virada linguística: história e narrativa 

- Stone, Lawrence. “O retorno da narrativa: reflexões sobre uma nova velha história”. (Dossiê 
História-Narrativa) Revista de História, Unicamp, p. 13-37. (1979) 1991. 

- Hartog, François, “A arte da narrativa histórica”. In: Boutier, Jean e Julia, Dominique. Passados 

Recompostos: campos e canteiros da História. Rio de Janeiro: Editora UFRJ; Editora FGV. 1998. 
[pp.193-202] 

- Certeau, Michel de, “A operação historiográfica”. In: _____. A escrita da história. Trad. Maria de 
Lourde Menezes. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1991. pp.65-119. 

 

4ª Aula (02/09) Diálogos com a antropologia: história cultural  

- Geertz, Clifford. A interpretação das culturas. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 1989. [Cap.9, 
278-321] 

- Darnton, Robert. O grande massacre dos gatos e outros episódios da história cultural francesa. Rio 
de Janeiro: Graal. 1986.  [cap.2] 

- Gruzinski, Serge. O pensamento mestiço. São Paulo: Companhia das Letras, 1999. Primeira parte.   

 

 

5ª Aula (09/09) Diálogos com a história das ciências 

- Pestre, Dominique. Por uma nova história social e cultural das ciências: novas definições, novos 
objetos, novas abordagens. Cadernos IG/Unicamp, v.6, n.I, 1996. 

- Stepan, Nancy. A hora da Eugenia. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2005. 

 



6ª Aula (16/09) História e gênero 

- Rago, Margareth. “O efeito-Foucault na historiografia brasileira”. Tempo Social, v.7n.1-2. 1995.  

- Perrot, Michelle. “Escrever uma história das mulheres: relato de uma experiência”. Cadernos Pagu, 
UNICAMP, v.4, p.9-28. 1995.  

- O’Brien, Patrícia. (1992) A história cultural de Michel Foucault. In: Hunt, Lynn (org.) A nova 

história cultural. São Paulo: Martins Fontes, 1992.  

 

7ª  Aula (23/09) História social e estudos subalternos  

- Thompson, Edward P. “La Sociedad inglesa del siglo XVIII: lucha de clases sin clases?” In: 
Tradición, Revuelta y Conciencia de Clase. Barcelona, Editorial Crítica, p.13-61.  

- Slenes, Robert. ‘Malungu ngoma vem!’: A África encoberta e descoberta no Brasil. Revista USP. 

n.2, p.48-66. 1991. 

 

8ª Aula (30/09)  História e micro-análise 

- Revel, Jacques. “Microanálise e construção do social”. In: Revel, J. (org.). Jogos de escalas. A 

experiência da microanálise. Rio de Janeiro: Editoria FGV. 1998. 

- Lima, Henrique Espada. A micro-história italiana: escalas, indícios e singularidades. Rio de 
Janeiro: Civilização Brasileira, 2008. 

- LEVI, Giovanni. “Sobre a micro-história”. In: Burke, Peter (org.). A escrita da história. Novas 
perspectivas. São Paulo: Unesp, p. 133-161. 1992. 

 

9ª  Aula (07/10) História e escritas de si e biografias 

- Textos autobiográficos como fontes historiográficas: relendo Fernand Braudel e Anne Kriegel. 
História (São Paulo) v.33, n.1, p. 340-364, jan./jun. 2014 ISSN 1980-4369 

- Loriga, Sabina. “A biografia como problema” In: Revel, J. (org.). Jogos de escalas. A experiência 

da microanálise. Rio de Janeiro: Editora FGV. 1998. 

 - Levi, Giovanni. “Usos da biografia”. In: Ferreira, M. e Amado, J. Usos e abusos da história oral. 
Rio de Janeiro: Editora FGV. 2006. 

- Bourdieu, Pierre. “A ilusão da biografia”. In: Ferreira, M. e Amado, J. Usos e abusos da história 

oral. Rio de Janeiro: Editora FGV. 2006. 

 

10ª Aula (14/10) História dos intelectuais  

 

- Sirinelli, Jean-François. Os intelectuais. In: Rémond, René. Por uma história política. Rio de 
Janeiro: FGV, 2003 (2a edição). 



- Charle, Christophe. “Nascimento dos intelectuais contemporâneos (1860-1898)”. História da 
Educação, ASPHE/UFPel, Pelotas, n.14, p.141-156, set. 2003.  

 

11ª Aula (21/10) História das ideias,  história intelectual: 

 

- Skinner, Quentin. “Prefácio”. In _____. As fundações do pensamento político moderno. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1996. pp.9- 

- Pocock, J. G. A., “O conceito de linguagem e o métier d´historien” In: Pocock, Linguagens do 
ideário político. São Paulo: Edusp, 2003. 

 

12ª Aula (28/10 será feriado – a ver possibilidade de repor no dia 31/10, sexta-feira à tarde) 
seminário 

 

13ª Aula (04/11) seminário   

 

14ª Aula (11/11) seminário 

 

15ª  Aula (18/11) seminário 

 

 

 

 

 


