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EMENTA:
História das diferentes dimensões do exercício do poder, por intermédio da produção e
controle da cultura, da construção de identidades e manifestações sociais, enfatizando temas
monográficos.

PROGRAMA:
A disciplina tratará do conceito de legitimidade monárquica no recorte medieval ibérico. A
discussão envolverá as variantes e também inflexões deste conceito em função do contexto político, militar e institucional que afetava a monarquia dos reinos ibéricos. Abordaremos, ainda
a origem dos argumentos teóricos que alimentam as ideologias legitimadoras, um caminho que
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nos levará até os pensadores e Doutores oriundos das Universidades que elaboraram os elementos construtores dos valores ideais de monarquia e rei. Neste processo discutiremos, ainda,
algumas especificidades e inflexões em relação aos modelos de legitimidade além-Pirineus,
assim como os fenômenos de transferências culturais, apoiados pela historiografia medieval
predominantemente brasileira e ibérica.
Título: A legitimidade monárquica tardo-medieval.
1. Discussão do conceito de legitimidade e ilegitimidade medieval;
2. Universo teórico: fontes de legitimidade da monarquia;
3. Âmbito sócio-político de reconhecimento e validade da legitimidade monárquica;
4. Guerra dos Cem Anos, Cisma do Ocidente, Nominalismo e seus efeitos nas elaborações
teóricas acerca das monarquias;
5. Inflexões do conceito:
5.1. Legitimidade monárquica feudal;
5.2. Legitimidade monárquica cívica tardo-medieval;
6. As contribuições do Direito Medieval nas elaborações legitimatórias monárquicas da tardomedievalidade ibérica.
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AVALIAÇÃO:
Trabalho final escrito sobre o tema das discussões da disciplina.

