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Programa 

1. As aventuras do “espírito humano”  

Kant, Immanuel. Ideia de uma História Universal de um ponto de vista cosmopolita. In: Gardiner, Patrick (ed.). Teorias da 

História. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1984, pp. 27-41.  

Hegel, George W. F. História filosófica. In: Gardiner, Patrick (ed.). Teorias da História. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 

1984, pp. 71-88. 

 

2. “Progresso humano”, os “Estados da Sociedade” e “o fundamento de toda a história” 

Comte, August. A filosofia positiva e o estudo da sociedade. In: Gardiner, Patrick (ed.). Teorias da História. Lisboa: Fundação 

Calouste Gulbenkian, 1984, pp. 88-103. 

Stuart Mill, John. Elucidações da ciência da história. In: Gardiner, Patrick (ed.). Teorias da História. Lisboa: Fundação 

Calouste Gulbenkian, 1984, pp. 103-130. 

Marx, Karl & Engels, Friedrich. A ideologia alemã. Crítica da mais recente filosofia alemã em seus representantes Feuerbach, 

B. Bauer e Stiner, e do socialismo alemão em seus diferentes profetas (1845-1846). São Paulo: Boitempo, 2007, pp. 29-81.   
 

3. “A história na sua Unidade” e a “longa duração” 

Febvre, Lucien. Combates pela história. Lisboa: Presença, 1989, pp. 28-41.  

Braudel, Fernand. História e ciências sociais. A longa duração. Revista de História, vol. 30, n. 62, , 1965, pp. 262-294. 

 

4.  “História cultural” e “micro-história” 

Chartier, Roger. A história cultural. Entre práticas e representações. Lisboa: Difel, 1990, pp. 13-67. 

Revel, Jacques. Microanálise e construção social. In: Revel, Jacques (org.). Jogos de escalas. A experiência da microanálise. 

Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas Editora, 1998, pp. 15-38.  

 

5. História global e a “dimensão sociológica” 

Subrahmanyam, Sanjay. Em busca das origens da história global: aula inaugural preferida no Collège de France em 28 de 

novembro de 2013. Estudos Históricos, vol. 30, nº 60, 2017, pp. 219-240.   
Elias, Norbert. Introdução: sociologia e história. In: Elias, Norbert. A sociedade de corte. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 

2001, pp. 27-59. 

 

Avaliação  

 A disciplina compreenderá duas modalidades de avaliação.  

 A primeira consiste na elaboração de 5 (cinco) resumos dos textos obrigatórios. Cada Aluna ou Aluno escolherá um 

texto a resumir no âmbito de cada uma das cinco unidades do Programa. Cada Aluna e Aluno deverão apresentar 

oralmente em sala de aula pelo menos dois pontos de destaque de seus resumos, tarefa que constitui, ademais, 

uma pré-condição para a entrega desta modalidade de avaliação. Cada resumo valerá 0,5 (zero vírgula cinco) 

pontos.  

 A segunda forma de avaliação consistirá em duas provas, as quais valerão, cada uma, 7,5 (sete vírgula cinco) 

pontos. Ambas as provas serão disponibilizadas no website da disciplina com 24 (vinte e quatro) horas de 

antecedência relativamente a seu prazo de entrega.  



 Tanto os resumos como as provas deverão ter no máximo 3 (três) páginas em formato A4, com letra Time New 

Roman, tamanho 12, espaço 1,5 e margens de 3 cm. Opcionalmente, pode-se incluir, ou não, capa ou folha de 

rosto, mas tanto estas como a bibliografia não contam no cômputo total de páginas. 

 Estes trabalhos deverão ser entregues em papel, publicamente, em sala de aula, nos dias previamente estabelecidos 

no Calendário. Tanto as provas como os resumos deverão conter referências bibliográficas completas, seja através 

de nota de rodapé ou de sistema Autor-Data-Página, e indicação precisa das páginas de onde foram retiradas ideias 

e paráfrases. Em ambas as modalidades não se deve incluir, sob quaisquer hipóteses, nenhuma citação literal dos 

textos resumidos ou utilizados ao longo da elaboração de prova.  

 Resumos e provas que não respeitem as normas acima descritas serão desconsiderados para efeito de nota.  

 Relatórios e provas somente terão efeito de nota se entregues nas datas previstas no Calendário, exceto no caso de 

prova segunda chamada realizada nos termos do Manual do Estudante. 
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