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M 
A 
N 
H 
Ã 

19128-04-  HISTORY OF IDEAS IN 
BRAZIL (1920-1945): FLOW OF 
IDEAS AND THE RISE OF 
AUTHORITARIANISM  
 

      Horário: 08h30 às 11h45h 
 

Prof. Dr. Luis Rosenfield  
 

Sala: 311  do prédio 8 
 

                    PRESENCIAL 
 

         G-PG 

 
19121-04 História Social e 
História Economica 
 

SEMINÁRIO:.A Micro-História na 
época da História Global: jogos de 

escala e perspectivas nas 
pesquisas históricas 

  
Horário: 08h30 às 11h45 

 
   Sala: 311  do prédio 8 
 
             PRESENCIAL 

 
Prof. Dr. Antônio de Ruggiero 

 

 19113-04 História Cultural e 
Cultura Material 

 
 

SEMINÁRIO: “História, 
Simbologia e Arte Sacra nas 
Reduções Jesuíticas (séc. XVII-
XVIII): novas perspectivas”. 

 
Horário: 08h30 às 11h45  

 
REMOTA 

          
         Prof. Dr. Ir. Edison Hüttner 

 

 
T 
A 
R 
D 
E 

 
19110-04 - Teorias da Cultura e 

Etnicidade 
 

OBRIGATÓRIA DA LINHA 
CULTURA E ETNICIDADE 

 
Horário: 14h às 17h15 

 
Sala: 311  do prédio 8 

 
SIMULTÂNEA 

 
Profa. Dra. Luciana Murari 

     
  G-PG 

19119-04 -Teoria e 
Metodologia em História 

Social 
 
 

OBRIGATÓRIA DA LINHA 
HISTÓRIA SOCIAL 

 
Horário: 14h às 17h15 

 
Sala: 213   P 15-Living 360º  

SIMULTÂNEA 
 

Prof. Dr. Luis Carlos Marins 
 
 

G-PG 

19101-04- Teoria e Metodologia em 
História Política 

 
OBRIGATÓRIA DA LINHA POLÍTICA, 

INTELECTUAIS E MÍDIAS 
 
 

Horário: 14h às 17h15 
 

Sala: 311 do prédio 8 
SIMULTÂNEA 

  
    Prof. Dr. Marçal de Menezes 
Paredes 

 
                          G-PG 

 19105-04 História das Ideias 
Políticas no Brasil 
Contemporâneo 
 
 
SEMINÁRIO: Modernismos 
no Brasil: História, memória 
e Historiografia (1922-2022) 

 
Horário: 14h às 17h15 

 
Sala: 311  do prédio 8 

         PRESENCIAL 
Tatyana de Amaral 
Maia  

 

 

https://webapp3.pucrs.br/sipos/matricula.html
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EMENTAS 

 
 
OBRIGATÓRIAS DAS LINHAS DE PESQUISA 
 
 
Linha: Política, Intelectuais e Mídias 
19101-04 Teoria e Metodologia em História Política 
Prof. Dr. Marçal de Menezes Paredes 
 
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. Luciana Murari 
 
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. 
 
 
 

Disciplina Intensiva – 19129-01  Pan-americanismo (s): projetos e visões sobre o Brasil no mundo na Primeira República 
                                                                                                                 Profa. - Nathalia Henrich 

Remota  
Data: novembro Horário a definir 

 

                                                 Disciplina Intensiva – 19130- 01 -  Estudios sobre la Resistencia en la Historia: Teorías, Sujetos y Prácticas 
                                                                                            Profa.  Gabriela de Lima Grecco 

Remota 
Data: Outubro Horário: a definir 
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Linha: Sociedade, Desenvolvimento Econômico e Migrações 
19119-04 Teoria e Metodologia em História Social 
Profa. Dra. Luis Carlos dos Passos Martins 
 
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. 
 
 
 
SEMINÁRIOS 
 
19105-04 História das Ideias Políticas no Brasil Contemporâneo 

 
SEMINÁRIO: Modernismos no Brasil: História, memória e Historiografia (1922-2022) 

 
 Profa. Dra. Tayana de Amaral Maia  
 

Ementa: O objetivo deste seminário é discutir os modernismos à luz das reflexões produzidas sobre o evento ao longo desses 100 anos. O marco da Semana 
de Arte Moderna, a partir do qual, se fundam leituras sobre o modernismo brasileiro vem sendo rediscutido nos últimos 20 anos, incluindo novas 
interpretações, temporalidades e espacialidades.  
 
19128-04-  HISTORY OF IDEAS IN BRAZIL (1920-1945): FLOW OF IDEAS AND THE RISE OF AUTHORITARIANISM  (Ministrada em Inglês) 
 
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, United States and Europe. The purpose of the course is to demonstrate and problematize how authoritarianism develops itself in the 
history of the Brazilian republican period.  
 

119121-04 História Social e História Economica 
 
Prof. Dr. Antonio Ruggiero 
 

    SEMINÁRIO:.A Micro-História na época da História Global: jogos de escala e perspectivas nas pesquisas históricas 
  

    Ementa: Entre o final dos anos de 1970 e ao longo da década seguinte, se desenvolveu a partir da Itália uma nova tendência historiográfica, chamada Micro 
História. O projeto nasceu como uma reflexão que alcançou rapidamente os confins europeus e internacionais. A metodologia refere-se não somente à dimensão 
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do objeto de pesquisa, mas principalmente à variação da escala de observação. A redução de escala e a continua movimentação do objeto, permitem de colocar 
em foco sujeitos geralmente colocados nas margens da historiografia, inserindo-os, porém, em relação a um contexto mais amplo e não definido a priori. Este 
dúplice trabalho na escala de observação comporta uma redefinição da hierarquia das relevâncias, colocando em discussão as abordagens tradicionais da 
pesquisa histórica, encorajando a formulação de novas perguntas e novos campos de investigação.  
 

 
19113-04 História Cultural e Cultura Material 
 

   Prof. Dr. Edison Huttner 
 
 SEMINÁRIO: “História, Simbologia e Arte Sacra nas Reduções Jesuíticas (séc. XVII-XVIII): novas perspectivas”. 
 

  Ementa: No seminário “História, simbologia e arte sacra nas Reduções Jesuíticas (séc. XVII-XVIII): novas perspectivas” – desenvolveremos estudos a partir 

de mapas contextuais:  a) do período histórico no qual floresceu as reduções jesuíticas na América Latina, tendo presente a conjuntura sócio-político-religiosa, 

com suas simbologias, as faces da arte sacra, da cultura da gente nativa e europeia; b) dos “Sete Povos Missioneiros” no atual território do Rio Grande do Sul: 

do valor popular e patrimonial às novas descobertas. O seminário tem o objetivo de proporcionar diálogo criativo, aprendizagem em pesquisa interdisciplinar, 

novas perspectivas de linguagem histórica, a partir da criação de conceitos geradores com proposta de visita In loco nas região das missões (RS). 

 

 
DISCIPLINAS INTENSIVAS 
 
 19129-01  Pan-americanismo (s): projetos e visões sobre o Brasil no mundo na Primeira República 
 
 Profa. - Nathalia Henrich 
 
 Ementa: A chamada Era Rio Branco (1902-1912) marca a reorientação do eixo diplomático brasileiro da Europa para os Estados Unidos e consolida a 
aproximação entre os países ao mesmo tempo em que se acirram as rivalidades com a Argentina. Como artífice da política externa brasileira, o Barão do Rio 
Branco concentrou imenso poder e certa aura de unanimidade nacional em torno do seu projeto de nação e do modelo de civilização que buscava projetor para 
o exterior. Entretanto, houve sim, dissidências e controvérsias nos meios diplomáticos e entre intelectuais. Unindo abordagens próprias da História das Ideias 
e da História Politica, neste seminário concentraremos a atenção nos principais nomes envolvidos nos debates acerca dos projetos de país em disputa na 
nascente república e como suas ideias estavam vinculadas com o modelo de política externa que defendiam. Para tanto, discutiremos as ideias do próprio Barão 
do Rio Branco, além de nomes fundamentais como Joaquim Nabuco, Manoel de Oliveira Lima, Eduardo Prado, entre outros. 
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   19130- 01 -  Estudios sobre la Resistencia en la Historia: Teorías, Sujetos y Prácticas 

  
    Profa.  Gabriela de Lima Grecco 
 
     Ementa: El objetivo del curso es actualizar el conocimiento y la reflexión teórico-metodológica-analítica sobre cuestiones centrales en torno al concepto de 
resistencia, además de ampliar las fronteras de dicha categoría para dar protagonismo a diferentes actores y a diferentes perspectivas teóricas. Partiendo de 
esta perspectiva, el presente curso propone destacar las distintas dimensiones y praxis de la resistencia (en particular, de los grupos subalternos), que facilitan 
a una comprensión de qué actores pueden ser considerados resistentes y cuáles no; cuáles son las formas más habituales de resistencia; en qué contextos 
suelen surgir formas de resistencias; y qué rol ocupa la categoría de resistencia en la sociedad y en las investigaciones en la actualidad. 
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