
2. Quadro atual de componentes curriculares optativos do curso de mestrado em história 

(com cargas horárias e creditação ajustados)  
 

PGH 002 - TÓPICOS EM HISTÓRIA DAS CIÊNCIAS NO BRASIL 
 

Carga Horária: 60h   Creditação: 04 Atividade Pedagógica teórica 

 

Ementa: 

História das ciências no Brasil: objeto, teoria e metodologia. Atividades científicas nos diversos períodos 

da História do Brasil; processos de institucionalização; produção, apropriação e representações de 

conhecimentos científicos; instituições e personagens; análise da historiografia. 

 

PGH 003 - TÓPICOS EM HISTÓRIA E PODER  

 

Carga Horária: 60h   Creditação: 04 Atividade Pedagógica teórica 

 

Ementa:  
Leitura crítica de obras representativas das interpretações clássicas e contemporâneas das relações sociais 

de poder em perspectiva histórica. A tradição liberal. Marx e marxismos. A abordagem weberiana. 

Estruturalistas, pós-estruturalistas e Foucault.  

 

PGH 004 - TÓPICOS EM HISTÓRIA DOS MOVIMENTOS SOCIAIS NO BRASIL 
 

Carga Horária: 60h   Creditação: 04 Atividade Pedagógica teórica 

 

Ementa: 
Leitura crítica de obras representativas da produção historiográfica sobre as lutas sociais em diferentes 

períodos da história do Brasil. Discussão crítica de algumas das principais questões teóricas envolvidas na 

temática dos movimentos sociais: classes, luta de classes, consciência e organização; experiência, cultura, 

tradição e identidade; cidadania, direitos e mudanças sociais. Discussão de experiências histórico-concretas 

de movimentos sociais a partir da leitura crítica da produção historiográfica sobre o tema.  

 

PGH 005 - TÓPICOS EM HISTÓRIA SOCIAL DO TRABALHO 

 

Carga Horária: 60h   Creditação: 04 Atividade Pedagógica teórica 

 

Ementa: 
Estudo de obras clássicas de referência da historiografia social inglesa e de experiências de apropriação e 

reelaboração destas influências no âmbito da produção historiográfica brasileira sobre os mundos do 

trabalho. Questões de cultura, consciência, organização e experiência dos trabalhadores em diferentes 

períodos históricos: operários e escravos no Império; movimento operário na República Velha; o 

trabalhismo; os comunistas; o novo sindicalismo.  

 

PGH 007 - ESTADO E LUTAS SOCIAIS NO BRASIL CONTEMPORÂNEO 

 

Carga Horária: 60h   Creditação: 04 Atividade Pedagógica teórica 

 

Ementa: 
Estudo das relações entre a dinâmica das lutas entre grupos sociais e suas frações (na sociedade civil e na 

sociedade política) e as formas de organização e composição do poder político no Brasil pós-45. As 

experiências de construção da hegemonia e da luta contra-hegemônica. Análise do processo não-linear de 

ampliação e diversificação do terreno das lutas sociais e de suas representações políticas (ampliação do 

Estado) e das estratégias de poder engendradas por diferentes combinações de recursos produtores de 

coerção e consenso.  



 

PGH 008 - TÓPICOS EM HISTÓRIA REGIONAL E LOCAL 
 

Carga Horária: 60h   Creditação: 04 Atividade Pedagógica teórica 

 

Ementa: 
Debate de questões teóricas e metodológicas da História Regional e Local; origens e evolução da História 

Regional e Local; suas especificidades, possibilidades e limites; formulações e tendências contemporâneas; 

fontes da pesquisa histórica regional e local.  

 

PGH 009 - TÓPICOS EM HISTÓRIA AGRÁRIA 
 

Carga Horária: 60h   Creditação: 04 Atividade Pedagógica teórica 

 

Ementa: 
Discussão da História Agrária como um campo do conhecimento histórico e como metodologia da história; 

identidades e dessemelhanças entre História Agrária, História da Agricultura e História Rural; fontes da 

pesquisa histórica agrária; alcances e limites metodológicos da História Agrária; suas perspectivas e 

tendências.  

 

PGH 010 - TÓPICOS EM ESCRAVIDÃO, TRABALHO E CULTURA  
 

Carga Horária: 60h   Creditação: 04 Atividade Pedagógica teórica 

 

Ementa: 
Estudo do trabalho escravo. Africanos e tráfico de escravos para o Brasil. Produção de mercadorias nas 

sociedades escravistas. Escravos e escravidão urbana e rural. Processo emancipacionista e abolição no 

Brasil.  

 

PGH 011 - TENDÊNCIAS DA HISTORIOGRAFIA CONTEMPORÂNEA 
 

Carga Horária: 60h   Creditação: 04 Atividade Pedagógica teórica 

 

Ementa: 
Discute o objeto da História. Esclarece diferentes significados da produção historiográfica, analisa as 

concepções teórico-metodológicas da historiografia Brasileira contemporânea, suas temáticas e as 

influências da História Social.  

mm 

PGH 012 - TÓPICOS EM HISTÓRIA DAS CIÊNCIAS: CONHECIMENTO, SOCIEDADE E 

CULTURA  

 

Carga Horária: 60h   Creditação: 04 Atividade Pedagógica teórica 

 

Ementa: 
Historiografia das ciências, problemas teóricos, metodológicos, políticos e institucionais. A 

institucionalização na passagem do XIX para o XX; história e filosofia da ciência; o debate internalismo vs. 

externalismo; sociologia da ciência vs. sociologia do conhecimento científico; a história social das ciências 

e os social studies of science; o Programa Forte, a etnografia dos laboratórios, a etnometodologia e a 

análise do discurso científico; relativismo vs. realismo; science wars; os estudos multiculturais; gênero e 

ciência; ciências, colonialismo e impérios: difusão vs. apropriação; ciência universal vs. universalização 

das ciências.  

 

PGH 013 - TÓPICOS EM HISTÓRIA SOCIAL DA CULTURA  
 



Carga Horária: 60h   Creditação: 04 Atividade Pedagógica teórica 

 

Ementa: 
A cultura como campo de investigação histórica. Trata das abordagens e problemas da história social da 

cultura. Práticas culturais e relações sociais na perspectiva histórica.  

 

PGH 014 - HISTÓRIA E HISTORIOGRAFIA DO NEGRO NO BRASIL 
 

Carga Horária: 60h   Creditação: 04 Atividade Pedagógica teórica 

 

Ementa: 
A trajetória histórico-cultural dos africanos e seus descendentes na sociedade brasileira. Discute as leituras 

sobre a presença negra no Brasil. Aborda e contextualiza diferentes discursos historiográficos que tratam da 

história do negro no Brasil.  

 

PGH 015 - RELAÇÕES E IDENTIDADES ÉTNICO-RACIAIS  
 

Carga Horária: 60h   Creditação: 04 Atividade Pedagógica teórica 

 

Docente:  
Relações sociais e identidades étnico-raciais em diferentes contextos históricos. A construção de 

identidades na diáspora africana. Comunidades afro-descendentes dispersas no Atlântico. Escravidão e 

relações étnico - raciais. Pós-emancipação e cidadania negra.  

 

PGH 016 - TÓPICOS EM HISTÓRIA DA RELIGIÃO 
 

Carga Horária: 60h   Creditação: 04 Atividade Pedagógica teórica 

 

Ementa:  
Análise da religião como objeto de estudo da História, interfaces com as demais Ciências Humanas e 

principais concepções teóricas sobre os fenômenos religiosos. Aborda a produção da história social e 

cultural a partir de questões formuladas nos processos de reflexão sobre conduta, recepção, divulgação de 

religiosidades; modos de vida, cotidiano, experiências de trabalhadores; relações e tensões na produção de 

culturas urbanas e letrados como referência á construção de identidades baianas.  

 

PGH 017 - TÓPICOS EM HISTÓRIA DO CAMPO RELIGIOSO BRASILEIRO 
 

Carga Horária: 60h   Creditação: 04 Atividade Pedagógica teórica 

 

Ementa: 
Análise das principais matrizes religiosas na formação cultural brasileira, isto é, cristianismo, religiões 

afro-brasileiras e religiões indígenas, bem como das manifestações religiosas mais recentes. 

 

PGH 018 - TÓPICOS EM RELIGIÃO, POLÍTICA E MOVIMENTOS SOCIAIS NO BRASIL. 
 

Carga Horária: 60h   Creditação: 04 Atividade Pedagógica teórica 

 

Ementa:  
Análise das relações dos diversos grupos religiosos com as instituições políticas e da presença da religião 

nos principais movimentos sociais brasileiros, como messianismos, movimento sindical, movimento 

feminista, Teologia da Libertação e Movimento dos sem-terra.  

PGH 019 - TÓPICOS EM HISTÓRIA E GÊNERO 

 



Carga Horária: 60h   Creditação: 04 Atividade Pedagógica teórica 

 

Ementa: 

Discute questões teórico-metodológicas pertinentes à recente produção historiográfica brasileira no campo 

dos estudos das mulheres e das relações entre os gêneros.  

 

PGH 020 - TÓPICOS EM HISTÓRIA DA LEITURA 

 

Carga Horária: 60h   Creditação: 04 Atividade Pedagógica teórica 

 

Ementa:  
O estudo das práticas sociais da leitura. A história da leitura no Brasil: práticas, usos, discursos e 

representações. Relações entre história, leitura, cultura e poder.  

 

PGH 021 - TÓPICOS EM CIDADE, CULTURA E SOCIABILIDADE 
 

Carga Horária: 60h   Creditação: 04 Atividade Pedagógica teórica 

 

Ementa: 
Discute a constituição histórica da cidade, tanto no seu aspecto material quantos das práticas culturais e 

formas de sociabilidade. Transformações e modernizações urbanas. Idealizações e olhares sobre as cidades. 

Experiências culturais e vivências sociais no meio urbano.  

 

PGH 022 - TÓPICOS EM IDENTIDADES CULTURAIS, REGIONAIS E LOCAIS. 
 

Carga Horária: 60h   Creditação: 04 Atividade Pedagógica teórica 

 

Ementa: 
Os fundamentos teóricos acerca da elaboração das identidades coletivas. Experiências históricas de 

compartilhamento de identidades. Discursos, representações e formas práticas de expressão da identidade 

coletiva. Nacionalismo, regionalismos e outras identidades culturais. Crítica e negociação das identidades.  

 

PGH 023 - TÓPICOS EM CULTURA E LINGUAGENS: ESCRITA, ORAL, ICONOGRÁFICA. 
 

Carga Horária: 60h   Creditação: 04 Atividade Pedagógica teórica 

  

Ementa:  
A proposta do curso é discutir questões teórico-metodológicas na historiografia que auxiliem na 

problematização das relações história, cultura e linguagens.  

 

7. Novos componentes curriculares optativos do curso de mestrado em história 
 

PGH 030 - TÓPICOS EM CIÊNCIA, RAÇA, RACISMO E INTELECTUALIDADE 
 

Carga Horária: 60h   Creditação: 04 Atividade Pedagógica teórica 

  

Ementa:  

 

História e filosofia da ciência; a história social das ciências; a ideia de raça de seu desenvolvimento 

histórico; a raça como paradigma e a racialização de humanidade; o racismo pseudocientífico; a difusão das 

teorias raciais junto à intelectualidade do Brasil e nas Américas. Raça e eugenia. As reações e contestações 

às teorias raciais. Racismo e preconceito.  

 


