
HH-200 – Turma: “I” – Seminário de Linha de Pesquisa IV 
HH-198 – Turma: “I” – Seminário de Linha de Pesquisa II 
– “Jogos do Político” - 
Profa. Dra. Izabel Andrade Marson – matr. 30.674-7 
Quarta-feira (manhã): 9:00 às 12:00H 
 
A linha define uma ampla área de trabalho que se abre sobre dois campos de reflexão. Por um lado, 
interrogar as matrizes do pensamento político moderno, e as relações nele tecidas entre os 
conceitos, representações e memória. E, por outro, investigar situações históricas específicas nas 
quais este pensamento se exteriorizou, e os temas imbricados em sua argumentação, dentre eles o 
trabalho, a riqueza, a pobreza, a doença social, a revolução, a cidadania, o jogo partidário, a 
configuração do Estado e as mediações entre saber, cultura, memória e poder. 
 
Os seminários privilegiarão quatro tipos de atividades, sempre que possível compartilhadas com a 
Linha Cultura, Memória e Cidade: a discussão dos projetos de pesquisa dos alunos ingressantes 
(atividade principal); a apresentação de pesquisas de pós-doutorandos que já integraram a linha de 
pesquisa em anos anteriores; a análise de textos teóricos afinados com as preocupações das 
pesquisas desenvolvidas por professores e alunos da Linha de Pesquisa; e palestras de professores 
convidados pertencentes a universidades brasileiras e estrangeiras. Nesse semestre, já está agendada  
a palestra do Prof. Dr. Pascal Payen, da Université Toulouse II - Le Mirail, que apresentará 
conferência de título « La constitution de l’histoire comme science au XIXe siècle et ses modèles 
anciens : fin d’une illusion  ou avenir d’un héritage ? , abordando os historiadores  Droysen, 
Mommsen, Curtius, Glotz, Braudel, Purcell.  
Tais atividades têm por objetivos discutir de forma coletiva questões e propostas que integram os 
projetos de alunos e docentes que compõem Linha, com o intuito de enriquece-los e viabilizá-los, 
além de contribuir para a formação teórica e metodológica dos alunos ingressantes na Linha e na 
Área.  
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