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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. 

 

Voltada ao estudo da Antiguidade e da Idade Média, a presente disciplina tem como principal foco

analisar  conceitos vinculados à relação entre  História,  Cultura e Poder na diacronia histórica que

abrange o largo espectro cronológico entre a Antiguidade Clássica (séculos V a. C. – IV a. C.) e a

Plenitude Medieval (séculos XI – XIII). Dentre os vários conceitos, analisaremos aqueles que têm

uma  maior  relação  sociopolítica  e  cultural,  tais  como    ciuilitas  /  oikumene   e  barbárie;    imperium   e  

regnum  ;    sanctus   e    theios aner  ;    paideia   e    didaké  ;    monarquia  ,    aristocracia  ,    democracia   e    república  ;  

gens  ,   populus   e   natio.  
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PROGRAMA:

1 – As visões políticas do passado: os sistemas políticos no mundo greco-romano das épocas clássica
e helenística.
2 – As transformações políticas: os impérios e os reinos na Antiguidade Tardia e na Idade Média.
3 – Os princípios da alteridade: a civilização e a barbárie na Antiguidade e na Idade Média.
4 – As identidades em foco: os grupos aristocráticos, os “povos” e as “nações” na Antiguidade e na
Idade Média. 
5 – Sobre a formação daqueles que sabem governar: a paideia helenística e a didaké cristã como base
do conhecimento na Antiguidade e na Idade Média.
6 – A santidade como meio à perfeição: homens sagrados, monges e homens santos na Antiguidade e
na Idade Média.
7 – Conclusão: Seriam as sociedades antiga e medieval dotadas de racionalidade? 

BIBLIOGRAFIA MÍNIMA: 

- Apresentamos aqui uma lista básica de leituras que será completada e apresentada no primeiro dia
letivo:
AGOSTI, Gianfranco.  “Classicism,  Paideia, Religion”, in:  The Strange Death of pagan Rome (Ed.
Rita Lizzi Testa). Turnholti: Brepols, 2013, p. 123-140.
DE JONG, Maike.  “The state of the church:  ecclesia  and early medieval state formation”, in:  Der
frühmittelalterliche Staat – europäische perspektiven (Ed. Walter Pohl and Veronika Wieser). Viena:
Osterreichische Akademie der Wissenschaften, 2009, p.241-254.
FERNANDES, Fátima Regina (Org.) et alii.  Identidades e Fronteiras no Medievo Ibérico. Curitiba:
Juruá Editora, 2013.
FRIGHETTO, Renan.  A comunidade vence o indivíduo. A regra monástica de Isidoro de Sevilha
(século VII). Curitiba: Prismas, 2016.
GEARY, Patrick. O mito das nações. A invenção do nacionalismo. São Paulo: Conrad, 2005. 
HIDALGO DE LA VEGA, M. J. El intelectual, la realeza y el poder político en el Imperio Romano.
Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, 1995.
LE  ROUX,  P.  “Indentités  civiques,  identités  provincials  dans  l’Empire  romain”,  in:  Roma
Generadora de identidades. La experiencia hispana. Sevilla: Ediciones Universidad de Sevilla – Casa
de Velázquez, 2011, p. 7 – 19. 
PLACIDO,  Domingo.  “La  ecúmene  romana:  espacios  de  integración  y  exclusión.  Presentación”.
Studia Historica – Historia Antigua 26, 2008, p.15-20.
NERI, Valerio. “Romani, Greci, Barbari: identità etniche ed universalismi nell’opera di Eusebio di
Cesarea”. Adamantium 16, 2010, p.63-87.
RAPP, Claudia. “Saints and Holy men”, in: The Cambridge History of Christianity II – Constantine
to c.600 (Ed. A. Casiday and F. W. Morris). Cambridge: Cambridge University Press, 2007, p. 548-
566. 
WOOD, Ian. “The pagans and the other: varying presentations in the Early Middle Ages”. Network
and Neighbours 1, 2013, p.1-22.
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AVALIAÇÃO:
 - Ao longo do semestre serão realizadas várias leituras de documentos em língua latina e grega,
voltados à análise dos temas/conceitos propostos. Tais exercícios serão considerados como parte da
avaliação final;
 - Leituras de referenciais historiográficos deverão ser feitas para fim de realização de debates em sala
de aula, que também contarão como parte da avaliação final;
 - Por fim, um trabalho final temático será solicitado para o encerramento da disciplina. 


