
HZ249 Pensamento Político: Debates Contemporâneos 
Questões de método 

 
A disciplina apresentará os principais debates metodológicos no campo da história do 
pensamento político, com destaque para o contextualismo linguístico da escola de Cambridge, a 
história dos conceitos alemã, a história conceitual do político francesa e a história social do 
pensamento político promovida por marxistas. A exposição dos métodos de investigação será 
seguida pela apresentação de estudos de casos nos quais essas teorias foram. O objetivo da 
disciplina é fornecer aos estudantes ferramentas metodológicas apropriadas para o estudo do 
pensamento político.  

 
1. Historia das ideias como campo disciplinar  

1.1. Lovejoy: Origens da história das ideias.  
 

2. O encontro da historiografia com a filosofia da linguagem 
2.1. Quentin Skinner: Significado e compreensão na história das ideias políticas. 
2.2. J.G.A. Pocccock: Linguagens da política.  

 
3. Pensando os conceitos da política  

3.1. Koselleck: História dos conceitos e história social. 
3.2. Iberconceitos: uma história transnacional dos conceitos 

 
4. A redescoberta do político como objeto de pesquisa 

4.1. Rosanvallon: A história conceitual do político.  
 

5. O marxismo retorna às superestruturas 
5.1. Wood: A história social do pensamento político.  
5.2. Gramsci: história dos intelectuais, história intelectual. 
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