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Ementa de Disciplina 2022/2: 
 

Disciplina: História e Teoria Social 

Código: COC- 055M 

Curso: Mestrado 2022 

 
Status: 

Obrigatória (para alunos do mestrado e para alunos de 
doutorado com formação acadêmica em outras áreas) 

Professora responsável: Kaori Kodama, Lorelai Kury e Carolina Arouca 

Professore(s) convidado(s): Daiane Rossi e Gabriel Lopes 

Carga horária: 120hs 

Créditos: 04 

Dia/horário: Terças-feiras, 13:30-17:00h 

Local das aulas: Presencial (online para alunos de fora do estado) 

 

Ementa: 
 

A disciplina fornece instrumentais teóricos e metodológicos para a pesquisa histórica na área de história 
das ciências. Busca-se apresentar alguns conceitos e debates em diálogo com as ciências sociais, e que são 
fundamentais tanto para a reflexão historiográfica sobre os objetos trazidos pelos projetos, como para as 
práticas de escrita. Como uma demanda crescente de ação diante da nossa própria experiência do tempo, 
a disciplina procura abrir espaço para a discussão sobre o papel do historiador na sociedade 
contemporânea, os “usos da história”; as “virtudes epistêmicas”; a constituição dos arquivos digitais; os 
públicos do conhecimento histórico; as perspectivas de gênero e raça; estudos decoloniais; agência 
humana e não humana; história global e microhistória, pensados como temas essenciais que impactam 
na prática de nossa escrita histórica. Esses debates, bem como as dinâmicas de seminários a serem 
realizados com os discentes, permitirão a retomada dos pré-projetos de pesquisa para um 
aprofundamento de suas questões. 
A programação da disciplina ocorrerá em forma de debates e seminários com apresentação e discussão 
de textos, atividades com materiais (vídeos, imagens e documentos). As últimas semanas serão dedicadas 
às apresentações sobre parte dos projetos de mestrado. 
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