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PROGRAMA DE DISCIPLINA (Ficha 2)	  
Disciplina:	  HISTÓRIA	  MODERNA	  I	   Código:	  	  HH054	  

Natureza:	  (	  x	  	  )	  Obrigatória	  /	  (	  	  	  )	  Optativa	   (	  X	  )	  Semestral	  	  	  	  	  	  (	  	  	  )	  Anual	  	  	  (	  	  	  )	  Modular	  
Pré-‐requisito:	  	   Co-‐requisito:	  	   Modalidade:	  (	  X	  )	  Presencial	  	  	  	  	  (	  	  	  )	  Totalmente	  EaD	  	  	  	  (	  	  	  )......	  %	  EaD*	  
CH	  Total:	  60	  
CH	  semanal:	  04	  

Padrão	  (PD):	  	   Laboratório	  (LB):	   Campo	  (CP):	   Estágio	  (ES):	   Orientada	  (OR):	  

EMENTA	  

Estudos do processo de construção da ordem aristocrática.	  

PROGRAMA	  

UNIDADE 1: Definições da primeira modernidade 
A invenção do Renascimento no século XIX: Jules Michelet e Jacob Burckhardt 
Antigos e Modernos: Autoritas e experiência 
 
UNIDADE 2: Arcana Dei, os segredos de Deus 
A reforma protestante 
Calvinismo e capitalismo 
A contra-Reforma  
 
UNIDADE 3: Arcana imperii, os segredos do poder 
O estado moderno e o tema da transição feudal-capitalista 
Absolutismos  
Utopias e teorias do estado 
A expansão europeia 
 
UNIDADE 4: Arcana naturae, os segredos da natureza 
A ciência moderna 
A nova cosmografia 
Novas terras e povos 
	  

	  
OBJETIVO	  GERAL	  

Conhecer	  e	  problematizar	  a	  historiografia	  sobre	  a	  construção	  da	  ordem	  aristocrática	  no	  Ocidente.	  
	  

OBJETIVOS	  ESPECÍFICOS	  

Analisar	   os	   elementos	   políticos,	   sociais,	   religiosos,	   econômicos	   e	   culturais	   que	   permitem	   caracterizam	  o	   período	  
moderno.	  
Identificar	  características	  particulares	  do	  período	  a	  partir	  da	  leitura	  de	  fontes	  primárias.	  
Capacitar	  o	  estudante	  a	  estabelecer	  relações	  entre	  diferentes	  aspectos	  do	  período,	  assim	  como	  entre	  estes	  e	  os	  de	  
períodos	  anteriores	  e	  posteriores.	  
	  

PROCEDIMENTOS	  DIDÁTICOS	  

Aulas	  expositivas.	  
Discussão	  de	  textos	  previamente	  distribuídos,	  tendo	  como	  ponto	  de	  partida	  apresentação	  resumida	  dos	  alunos.	  



Análise	  de	  fontes.	  
	  

FORMAS	  DE	  AVALIAÇÃO	  

Prova com duas questões ao final de cada unidade. 
Roteiro de apresentações de textos em sala. 
Resenha de obra historiográfica sobre o período moderno, com a incorporação das discussões feitas em sala: 
comentário sobre o prefácio  e resenha final. 
	  

BIBLIOGRAFIA	  BÁSICA	  (3	  títulos)	  

 
SKINNER, Quentin. As fundações do pensamento político moderno. São Paulo: Cia das Letras, 1999. 
WEBER, Max. A ética protestante e o espírito do capitalismo. São Paulo: Cia das Letras, 2004. 
ELIAS, Norbert. O processo civilizador. Volume 2. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1994. 
	  

BIBLIOGRAFIA	  COMPLEMENTAR	  (3	  títulos)	  

 
MULLET, Michael A. A contra-Reforma e a Reforma Católica nos princípios da Idade Moderna Européia. Lisboa: 
Gradiva, 1985. 
CERTEAU, Michel de. A escrita da história. 2º ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2008. 
DELUMEAU, Jean. Mil anos de felicidade: uma história do paraíso. São Paulo: Cia das Letras, 1997. 
	  
Programa	  válido	  para	  o	  1º	  semestre	  letivo	  de	  2016.	  
	  
Professora	  da	  Disciplina:	  	  Andréa	  Doré	  
	  
Assinatura:	  __________________________________	  
	  

Chefe	  de	  Departamento	  ou	  Unidade	  equivalente	  
(carimbo)	  
	  
	  
	  
Assinatura:	  ___________________________________	  
	  

 


