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EMENTA: 

Disciplina com conteúdos não contemplados, e que reflitam a área de interesse da linha de
pesquisa em Cultura e Poder.

 

PROGRAMA:
A disciplina será estruturada em torno da constituição e transformações experimentadas pela
nobreza no âmbito da Península Ibérica entre os séculos X e XV. Nesse sentido, interessa
observar o estatuto social, político, econômico, jurídico e cultural que distinguia, mas também
integrava os nobres, legitimando sua posição no topo da sociedade medieval. A fim de analisar
as  relações  do  grupo  nobiliárquico  com  os  demais  estratos  sociais,  serão  abordadas  as
construções narrativas produzidas pela nobreza com vista a compreender seu comportamento e
cultura  política.  Igualmente  pertinentes,  serão  as  discussões  a  respeito  da  dinâmica  das
relações  régio-nobiliárquicas  em  um  contexto  de  fortalecimento  do  poder  central  das
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monarquias  ibéricas.  Os  debates  desenvolvidos  nas  aulas  serão  orientados  pela  leitura  e
interpretação de fontes e da historiografia medieval brasileira e ibérica.
Título: Nobreza medieval ibérica: constituição e transformações.

Disciplina será orientada por três eixos de debate:
1. A nobreza ibérica e seu estatuto sócio-político: formação política de um grupo social.
– Compreensão do desenvolvimento do grupo nobiliárquico a partir do século X e seu estatuto
de poder social, político, econômico e jurídico.

2. A construção da memória nobiliárquica: política e legitimação.
– Abordagem da produção da memória escrita pelo grupo nobiliárquico e a construção de uma
memória com vistas à legitimação de aspirações políticas.

3. As relações régio-nobiliárquicas em mutação.
– Debates a respeito das relações do grupo nobiliárquico e seus membros com o poder régio e
a cultura política da nobreza.
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AVALIAÇÃO:
Leitura dos textos e participação nos debates ao longo das aulas; produção de um trabalho 
final em formato de artigo acadêmico potencialmente publicável ou possível de ser inserido no
corpo do desenvolvimento de dissertação/tese.


