
Disciplina: TÓPICOS ESPECIAIS DE HISTÓRIA SOCIAL 
 

Natureza: 
(  ) Obrigatória 
(X) Optativa 

(X) Semestral      () Anual

Pré-requisito:  Co-requisito: 

CH Total: 30 

CH semanal: 02 
Padrão (PD): 30 

Os estudos de História Social tiveram um grande avanço desde o primeiro terço do século XX. 
Novas perspectivas, apresentadas na última década do século passado e associadas à vinculação 
com outros âmbitos do conhecimento histórico, como a História Econômica, a História Política e 
a História Cultural, contribuíram para o desenvolvimento de pesquisas que renovaram a História 
Social. Tal inter-relação ficou mais evidente a partir da abordagem hermenêut
históricas manuscritas, em particular as historiográficas, que oferecem amplas possibilidades de 
interpretações socioeconômicas, sociopolíticas e socioculturais. Assim, a presente disciplina tem 
por objetivo realizar tais análises a partir d
conceitual e contextual, além da leitura, tradução e interpretação das fontes histori
clássicas e helenísticas greco

 

 

1 – Historiografia e História Social: Definições conceituais.
. A História como veículo de legitimação da ordem social.
. Historiografia e História Social, forjadoras de identidades? 
2 – Elementos contextuais: dos conflitos nas 
mundo helenístico (séculos V a.C. 
. Da diversidade à unidade política: os confrontos entre as poleis gregas e a ascensão da 
monarquia helenística (séculos V a.C. 
. Os séculos republicanos: Rom
mediterrânico (séculos III a.C. 
. O advento da personalidade: Cipião Emiliano, Caio Mario, Lucio Cornélio Sila, Julio César e 
Otávio: o final da República e o surgimento do Principado (150 a.C.
3 – Caracterizações conceituais, segundo o conjunto contextual.
. Polites, Cives, externus e barbarus
. Populus, plebs e gens. 
. Antagonismos sociais, econômicos e jurídicos: 
mediocre; ingenuus – libertus 

4 – A História, a sua escrita e o poder sociopolítico: algumas considerações. 
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Ficha 2 (variável) 
 

 

S ESPECIAIS DE HISTÓRIA SOCIAL  

) Semestral      () Anual () Modular 

requisito:  Modalidade: () Presencial    () Totalmente 

Laboratório (LB): 0 Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 Orientada (OR): 0

 

 
EMENTA (Unidade Didática) 

 
Os estudos de História Social tiveram um grande avanço desde o primeiro terço do século XX. 
Novas perspectivas, apresentadas na última década do século passado e associadas à vinculação 

âmbitos do conhecimento histórico, como a História Econômica, a História Política e 
a História Cultural, contribuíram para o desenvolvimento de pesquisas que renovaram a História 

relação ficou mais evidente a partir da abordagem hermenêut
históricas manuscritas, em particular as historiográficas, que oferecem amplas possibilidades de 
interpretações socioeconômicas, sociopolíticas e socioculturais. Assim, a presente disciplina tem 
por objetivo realizar tais análises a partir da leitura de bibliografia pertinente para conhecimento 
conceitual e contextual, além da leitura, tradução e interpretação das fontes histori
clássicas e helenísticas greco-romanas.  

 

PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 

e História Social: Definições conceituais. 
como veículo de legitimação da ordem social. 

. Historiografia e História Social, forjadoras de identidades?  
Elementos contextuais: dos conflitos nas poleis clássicas gregas à hegemonia romana no 

mundo helenístico (séculos V a.C. – I a.C.). 
. Da diversidade à unidade política: os confrontos entre as poleis gregas e a ascensão da 
monarquia helenística (séculos V a.C. – III a.C.). 
. Os séculos republicanos: Roma, as guerras contra Cartago e a hegemonia no mundo 
mediterrânico (séculos III a.C. – I a.C.). 
. O advento da personalidade: Cipião Emiliano, Caio Mario, Lucio Cornélio Sila, Julio César e 

da República e o surgimento do Principado (150 a.C./31 a.C.).
Caracterizações conceituais, segundo o conjunto contextual. 

barbarus.  

. Antagonismos sociais, econômicos e jurídicos: nobile – ignobile; potens 
ibertus – seruus; humanus – rusticus. 

A História, a sua escrita e o poder sociopolítico: algumas considerações. 
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Totalmente EaD(  )..............% EaD* 

Orientada (OR): 0 Prática Específica (PE): 0 

Os estudos de História Social tiveram um grande avanço desde o primeiro terço do século XX. 
Novas perspectivas, apresentadas na última década do século passado e associadas à vinculação 

âmbitos do conhecimento histórico, como a História Econômica, a História Política e 
a História Cultural, contribuíram para o desenvolvimento de pesquisas que renovaram a História 

relação ficou mais evidente a partir da abordagem hermenêutica das fontes 
históricas manuscritas, em particular as historiográficas, que oferecem amplas possibilidades de 
interpretações socioeconômicas, sociopolíticas e socioculturais. Assim, a presente disciplina tem 

a leitura de bibliografia pertinente para conhecimento 
conceitual e contextual, além da leitura, tradução e interpretação das fontes historiográficas 

clássicas gregas à hegemonia romana no 

. Da diversidade à unidade política: os confrontos entre as poleis gregas e a ascensão da 

a, as guerras contra Cartago e a hegemonia no mundo 

. O advento da personalidade: Cipião Emiliano, Caio Mario, Lucio Cornélio Sila, Julio César e 
/31 a.C.). 

ignobile; potens – pauper; optimus – 

A História, a sua escrita e o poder sociopolítico: algumas considerações.  



OBJETIVO GERAL 
 
O aluno deverá compreender e analisar o processo histórico e sociopolíticocaracterísticos na Antiguidade 
Clássica eHelenística quando ocorreram importantes transformações e readequações de ordem política, 
socioeconômica e cultural no espaço do Mundo romano/Mediterrânico.  
 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 

Desenvolver estudos de perfil político-institucional e sociocultural demonstrem a importância dos espaços 
de discussão política e social (cidade e propriedade rural) desde a Grécia Clássica até o advento do 
Principado romano (século I a.C.).  

 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
 
A disciplina será desenvolvida mediante aulas expositivo-dialogadas quando serão apresentados os 
conteúdos curriculares teóricos. Serão utilizados os seguintes recursos: quadro de giz, notebook e 
projetor multimídia, insumos de laboratório e softwares específicos. 
 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 
Avaliações: Debates de textos pré-estabelecidos em sala de aula; apresentação de seminário; entrega 
de trabalho escrito do tema apresentado no seminário. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (3 títulos) 

. GABBA, Emilio & LAFFI, Umberto. Sociedad y política en la Roma republicana (siglos III – I 
a.C.). Pisa: Pacini Editore, 2000. 

. GIARDINA, Andrea (Org.). El Hombre Romano. Madrid: Alianza Editorial, 1991. 

. MOSSÉ, Claude. Péricles: o inventor da democracia. São Paulo: Estação Liberdade, 2008. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (3 títulos) 

. MOSSÉ, Claude. Alexandre, o Grande. São Paulo: Estação Liberdade, 2004. 

. MOMIGLIANO, Arnaldo. Os limites da helenização. A interação cultural das civilizações 
grega, romana, céltica, judaica e persa. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1990. 

. LOZANO, Arminda. El mundo helenístico. Madrid: Editorial Sintesis, 1992. 
 

 
Professor da Disciplina: RENAN FRIGHETTO 
 

Assinatura: __________________________________________ 

 

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:__________________________________________ 
 

Assinatura: __________________________________________ 
 
 
 
 

*OBS: ao assinalar a opção % EAD, indicar a carga horária que será à distância. 


