
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul 
ESCOLA DE HUMANIDADES 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA 

 

 

Mestrado/Doutorado 2021-2 – História 
Matrículas: 02/08 a 5/08/2021 
 

 Link da matrícula: https://webapp3.pucrs.br/sipos/matricula.html 
 Início das Aulas: 10/08/2021 

 
 

 Segunda-feira Terça – feira Quarta – feira Quinta-feira Sexta-feira 
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N 
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19110-04 - Teorias da Cultura e 

Etnicidade 
 

OBRIGATÓRIA DA LINHA 
CULTURA E ETNICIDADE 

 
Horário: 08h30 às 11h45 

 
Prof. Dr. Ir. Édison Hüttner  

Sala: 211 do prédio 9  
 

 G-PG 
HÍBRIDA 

Datas: 29/09;   27/10;  17/11;  
1/12;  8/12 

19101-04- Teoria e Metodologia 
em História Política 

 
OBRIGATÓRIA DA LINHA POLÍTICA, 

INTELECTUAIS E MÍDIAS 
 

Horário: 08h30 às 11h45 
 

Profa. Dra. Tatyana de Amaral 
Maia 

Sala: 202  do prédio 9 
G-PG 
HÍBRIDA 
 

Datas: 02/09; 16/09; 14/10;      
11/11; 25/11 

19120-04 História Social e 
História Política 
 
SEMINÁRIO:. Conceitos e 
discursos políticos em tinta e 
papel: os impressos e a 
(des)construção de 
hegemonias   

 
Horário: 08h30 às 11h45 

 
Prof. Dr. Luís Carlos     

Martins 
 

ONLINE 
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A 
R 
D 
E 

 19119-04 -Teoria e 
Metodologia em História 

Social 
 

OBRIGATÓRIA DA LINHA 
HISTÓRIA SOCIAL 

 
Horário: 14h às 17h15min 

Prof. Dr. Antonio de Ruggiero 
Sala: 203 do prédio 9  

G-PG 
HÍBRIDA 

 
Datas: 21/09; 19/10; 9/11; 

30/11; 7/12 

 19102-04 História Política e 
Filosofia Política  
 
 
SEMINÁRIO: Uma “Guerra Fria” 
em Português? Anticolonialismos, 
Independências e Conflitos Civis 
(Europa, África e Ásia) 

 
Horário: 14h às 17h15min 

 
Prof. Dr. Marçal Paredes  

 
ONLINE 

19103 -04 História Política, 
Ciência Política e Sociologia 
Política 

SEMINÁRIO – Fascism, 

Integralism, Nazism: 

The Flow of Ideas in Brazil (1920-1945)  

Horário: 14h às 17h15min  
Prof. Dr. Luis Rosenfield  

         Sala: 202 do prédio 9  
G-PG 

HÍBRIDA 
Datas: 03/09; 24/09; 01/10; 

29/10; 19/11 

https://webapp3.pucrs.br/sipos/matricula.html
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Disciplina Intensiva 51508 –01 - Tópicos Especiais VI 

   Seminário: O(s) processo(s) de integração europeia no pós-Segunda Guerra Mundial. Comparação com a realidade latino-americana- Prof. Dr. João Paulo Avelãs Nunes 

                                                                                       Data: 23, 24, 25, 26 e 27 de agosto Turno: 14h às 17h 
 
 

                                                                                                 Disciplina Intensiva – 51529-01 - Tópicos Especiais VII 
                            Seminário (ministrado em espanhol): Fotografía documental y Fotoperiodismo en la historia reciente de México  (1968-2000)-Prof. Dr. Alberto del Castillo 

 Data: 13, 14, 15, 16 e 17 de setembro Turno: 14h às 17h 
 

 
 

Disciplina Intensiva – 51506-01- Tópicos Especiais IV  
                                                                  Seminário: História Ambiental da America Latina no Século XX - Prof. Dr. Bruno Henz Biasetto 

                                                            Data: 27, 28, 29, 30 de setembro e 01 de outubro Turno: 9h às 12h 

 
Disciplina Intensiva – 51528-01 - Tópicos Especiais III 

                                                                                       Seminário: Raça e nação nas Americas ( ou EUA/Brasil) -Prof. Dr. Glen Skiles Goodman 
 

                                                                                               Data: 18, 20, 25 e 27 de outubro Turno: 14h às 17h45min 
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EMENTAS 
 
 

EMENTAS 

OBRIGATÓRIAS DAS LINHAS DE PESQUISA 
 
 

Linha: Política, Intelectuais e Mídias 
19101-04 -Teoria e Metodologia em História Política  
 
Profa. Dra. Tatyana de Amaral Maia 
EMENTA: A disciplina busca compreender as múltiplas dimensões do político, considerando a diversidade dos objetos que compõem a História Política 
renovada. Dessa forma, a partir de diferentes tradições teóricas e metodológicas, pretende-se qualificar os objetos deste campo de pesquisa, observando 
as especificidades do exercício da política e do poder no mundo ibero-americano. 

 

Linha: Cultura e Etnicidade 
19110-04 -Teorias da Cultura e da Etnicidade  

 
Prof. Dr. Édison Hüttner 
EMENTA: O seminário visa o estudo transdisciplinar de elaborações teóricas fundamentais nos campos da materialidade, da representação, da cultura 
visual e da etnicidade, por meio da análise desses conceitos e de seus correlatos, acompanhada de revisão crítica da historiografia de referência para a 
compreensão das estratégias metodológicas e dos paradigmas interpretativos mobilizados para delimitação e tratamento de seus objetos. 

 

Linha: Sociedade, Desenvolvimento Econômico e Migrações  

19119-04 - Teoria e Metodologia em História Social  

Prof. Dr. Antonio de Ruggiero 
EMENTA: A disciplina tem como objetivo apresentar conceitos e metodologias fundamentais para a pesquisa em História Social, enfatizando: a) as suas 
tendências historiográficas contemporâneas nas dimensões culturais, econômicas e políticas e b) as possibilidades teórico-metodológicas associadas às 
suas fontes de pesquisa: escrita, visual e oral. 
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SEMINÁRIOS 
 
         19102-04 História Política e Filosofia Política  

 
         SEMINÁRIO: Uma “Guerra Fria” em Português? Anticolonialismos, Independências e Conflitos Civis (Europa, África e Ásia) 

 Prof. Dr. Marçal de Menezes Paredes 
 
Ementa: A disciplina analisa as dinâmicas da Guerra Fria a partir de seus desdobramentos nos processos de Descolonizações e Independências no contexto das 
Ex-Colônias Portuguesas da África e Ásia. O debate se estruturará a partir de três momentos: i) o debate em torno do conceito de Guerra Fria, em diferentes 
perspectivas interpretativas; ii) a dispersão das distintas influências internacionais no contexto das lutas anticoloniais no âmbito do Império Colonial Português 
(na África e Ásia), e iii) as mobilizações ideológicas do sistema internacional no contexto de construção do Estado-Nação moderno. De maneira mais particular 
será dada atenção aos movimentos anticoloniais, aos desafios da Revolução dos Cravos e da transição para a Democracia em Portugal, bem como a análise dos 
casos específicos dos conflitos na Guiné-Bissau, Angola, Moçambique, Goa e Timor-Leste.  
 

 
         19103 -04 História Política, Ciência Política e Sociologia Política 

           SEMINÁRIO (Ministrado em Inglês): “ Fascism, Integralism, Nazism: The Flow of Ideas in Brazil (1920-1945)  

         Prof. Dr. Luis Rosenfield 

    Ementa: Under the perspective of the History of Ideas, this course analyzes Brazilian political, legal, and social thought in the interwar period, highlighting its 
intellectual foundations and patterns, its historical and philosophical relevance, and the transnational character of Brazilian intellectual networks with other 
countries in Latin America, the United States, and Europe. The purpose of the course is to demonstrate and problematize the flow of totalitarian ideas in the 
history of the Brazilian republican period, focusing on the influence of Nazi and Fascist ideas in the country and the role of the Ação Integralista Brasileira (AIB).
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19120-04 História Social e História Política 
 
      
SEMINÁRIO: Conceitos e discursos políticos em tinta e papel: os impressos e a (des)construção de hegemonias   
Prof. Dr. Luis Carlos dos Passos Martins 
 
 EMENTA: Essa disciplina tem por objetivo fazer uma discussão atualizada sobre a pesquisa de conceitos políticos em diferentes suportes textuais imprenso      como livros, 
revistas e jornais. Para tanto, pretendemos propiciar uma discussão inicial sobre as diferentes concepções de discurso e de conceito políticos; em um segundo momento, 
procuraremos analisar as particularidades de cada suporte de leitura em relação aos conceitos políticos, à sua difusão e à função que exercem na construção de “discursos 
hegemônicos” e “conceitos políticos monopolizadores”
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DISCIPLINAS INTENSIVAS 
Acontecem somente nos dias e horário sinalizados abaixo: 

 

Disciplina Intensiva – 51508- 01 - Tópicos Especiais  VI  
 
Data: 23 a 27 de agosto  Horário: 14h às 17h 
 

        Seminário: O(s) processo(s) de integração europeia no pós-Segunda Guerra Mundial. Comparação com a realidade latino-americana 

Prof. Dr. João Paulo Avelãs 
 

       Ementa: Sistematizar informação e perspectivas de análise — historiográficas e outras — sobre o(s) processo(s) de integração europeia concretizados desde o imediato pós-
Segunda Guerra Mundial até aos nossos dias. Contextualizam-se os fenómenos em causa nas conjunturas das décadas de 1920/1930 e da Segunda Guerra Mundial/do Holocausto, 
da Guerra Fria e do Pós-Guerra Fria. Compara-se, neste âmbito, a evolução ocorrida na Europa com a evolução verificada (ou não) na América Latina. 
 Num determinado enquadramento deontológico e epistemológico, mobilizam-se, para o efeito, entre muitas outras, categorias teóricas como sistema de relações 
internacionais e organizações internacionais, bilateralismo e multilateralismo, modo de produção capitalista e modo de produção comunista, globalização e integração sub-
continental, Estado-Nação/ões e níveis efectivos de autodeterminação, crescimento económico e desenvolvimento integrado/sustentável, keynesianismo/estruturalismo e 
monetarismo, unilateralismo/egoísmo irracional e egoísmo racional. 
 
 

Disciplina Intensiva – 51529- 01 - Tópicos Especiais  VII  
 
Data: 13 a 17 de setembro Horário: 14h às 17h 
 

         Seminário (Ministrado em espanhol): Fotografía documental y Fotoperiodismo en la historia reciente de México  (1968-2000) 

         Prof. Dr. Alberto del Castillo 

                                                                                                      
 

        Ementa: O seminário problematiza as relações entre fotojornalismo, fotografia documental e a História do México Contemporâneo refletindo sobre as posições sociais e 
políticas ocupadas pela imagem para compreender os significados a ela atribuídos, seja na relação construída entre a fotografia e os textos da imprensa, seja no vínculo entre imagem 
e memória.  
O seminário analisa como estudo de caso o Movimento Estudantil de 1968 na Cidade do México e a resistência das mulheres tzotziles da comunidade de X’oyep, localizada no 
município de Chenalhó, no estado de Chiapas, no sul do México em 1998 para compreender as complexas relações entre a imprensa e o poder político, bem como o papel estratégico 
desempenhado pela fotografia na cobertura de alguns dos episódios mais significativos da história recente do México. 
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  Data: 27 de setembro a  01 de outubro  Horário: 9h às 12h 

 
Seminário: História ambiental da America Latina no século XX 
Prof. Dr. Bruno Henz Biasetto 

 
  

 
 Ementa: O século XX foi palco de dramáticas mudanças no meio-ambiente, causadas em grande parte pelo crescente processo de industrialização e urbanização 

ocorridos em escala global. A America Latina também esteve inserida neste processo, especialmente através da extração de matérias-primas e da adoção de ideias 
econômicas que tem como base industrias, consumo e queima de combustíveis fosseis. Tendo em vista estes fatores, se faz importante analisar o impacto ambiental da 
opção pelo desenvolvimentismo ao longo do século XX, bem como as consequências do modelo agro-exportador.  
 

 

 
Data: 18, 20, 25 e 27 de outubro Horário: 14h às 17h45min 
 

       Seminário: Raça e nação nas Américas (ou EUA/Brasil) 
       Prof. Dr. Glen Skiles Goodman 

 
 

       Ementa: A tensão entre construções de raça e construções da nação nas Américas existe desde pelo menos os primeiros movimentos independentistas.  Num hemisfério 
marcado pela subjugação de povos indígenas, a escravidão racializada, e a imigração livre ou forçada de gentes do mundo inteiro, qualquer tentativa de reproduzir o modelo europeu 
duma nação etnicamente ou racialmente homogênea foi, desde seu começo, efémera.  A pesar disso, diferentes elites nacionais procuraram teorizar e projetar, ao longo dos séculos 
XIX e XX, uma imagem de homogeneidade. Por sua vez, indivíduos e grupos (auto-)identificados como étnicos ou raciais viveram nesses contextos, navegando uma realidade cheia 
das vantagens e desvantagens, inclusão e exclusão.  A experiência vivida por esses sujeitos revela uma pluralidade de estratégias de sobrevivência e avanço que esses grupos usaram, 
desde a assimilação à luta armada.   

Este curso analisa a relação entre construções de raça/etnia e construções da nação em vários contextos nas américas no século XIX e XX, enfocando principalmente nos casos 
do Brasil e dos Estados Unidos.  Enfocaremos tanto na experiência vivida de sujeitos históricos quanto nos imaginários formulados por as elites intelectuais e/ou políticas.  Além de 
entender melhor essas histórias nacionais, nossa meta será também considerar as diferentes abordagens metodológicas e os desenvolvimentos historiográficos.  As leituras serão 
em português, espanhole inglês.  
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