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Sobre a disciplina
Esta disciplina compreende temas e problemas afeitos à linha de pesquisa de mesmo

nome, no âmbito do Programa de Pós-Graduação em História da Unicentro. Tratamos, 
então,  de  como  regiões  (como  se  elas  existissem)  constituem,  além  de  uma

materialidade,  símbolos,  delimitados em espaços que transbordam para  as  nossas visões de
mundo, para nossa relação com o entorno e para as relações que tecemos com os corpos (as 

corporeidades).  Símbolos e todos os conceitos correlatos têm uma função primeira e
eminentemente  objetiva,  que  é  produzir  sob  diferentes  maneiras  no  tempo  e  no  espaço,  a
separação clara entre humanos e não humanos, com influências sobre a cultura, sobre visões de
mundo, sobre a comunicação em sociedade. Por meio da metáfora, da lógica observacional ou da
lógica  científica,  construímos  nossos  mundos  socionaturais.  Nesse  sentido,  este  curso  está
constituído a partir da discussão sobre espaços, sobre ambientes e sobre corporeidades, levando
em conta suas linguagens, suas temporalidades, os discursos produzidos sobre eles. Nunca há
eminentemente  espaços  unicamente  simbólicos,  e,  nesse  sentido,  este  curso  ancora-se  na
perspectiva de um espaço vivido, construído a partir das experiências que indivíduos traçam com
seu entorno.  Da mesma forma,  entende-se os ambientes  e o  ambiental  como a síntese das
dimensões  naturais  e  construídas  pela  mão  humana  sobre  o  mundo  palpável.  Por  fim,
corporeidades estão sendo entendidas não apenas como “ser o corpo”,  mas “ser o corpo no
mundo”. Por fim, tudo se encontra na perspectiva que este curso adota sobre visão de mundo, ou
seja, as pressuposições fundamentais do ponto de vista cognitivo, afetivo e avaliativo que um
grupo de pessoas faz sobre a natureza das coisas, e que são apropriadas por ele para 

ordenar suas vidas no mundo (Weltanschauung), ou seja, uma organização da percepção
causal do mundo que possibilita sua própria categorização.

Ementa: Investigações sobre práticas socioculturais que engendram regiões.

I. Objetivos
Discutir espaços simbólicos, ambientes e corporeidades.

II. Programa e bibliográfia
Introdução:

• Dosse, François. Renascimento do acontecimento. São Paulo: Editora da Unesp, 2013.

Espaçar
• de Certeau, Michel. VII Caminhadas pela cidade. In: _____. A invenção do cotidiano: artes

de fazer. 4.ed. Petrópolis: Vozes, 1994. p.169-192.
• _____. IX Relatos de espaço. A invenção do cotidiano: artes de fazer. 4.ed. Petrópolis:
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Vozes, 1994. p.199-220.
• Buell, Lawrence. Place. In: _____. The environmental imagination: Thoreau, nature writing,

and the formation of American culture. Cambridge: Harvard University Press, 1995. p.252-
279.

• Espindola,  Haruf  S.;  Oliveira,  Rogério  R.  de.  Território  e  territorialidade.  Texto  inédito
Projeto As delimitações espaciais na história ambiental.

• Maia, João M. E. A terra como invenção: o espaço no pensamento social brasileiro. Rio de
Janeiro: Zahar, 2008.

• Eliade, Mircea. Mito e realidade. São Paulo: Perspectiva, 2010.

Ambientar
• Garrard, Greg. Ecocrítica. Brasília: Editora da UnB, 2006.
• Latour,  Bruno. Políticas da natureza: como fazer ciência na democracia. Bauru: Edusc,

2004.
• Freyre, Gilberto. Nordeste. São Paulo: Global, 2004.
• Radkau,  Joachim. Nature and power:  a global  history of  the environment.  Washington:

Cambrigde University Press, 2002.

Corporificar
• Couto,  Edvaldo  S.;  Goellner,  Silvana  V.  (orgs.)  O  triunfo  do  corpo:  polêmicas

contemporâneas. Petrópolis: Vozes, 2012.
• _____.  Corpos  mutantes:  ensaios  sobre  novas  (d)eficiências  corporais.  Porto  Alegre:

Editora da UFRGS, 2007.
• Araujo, Leusa. Tatuagem, piercing e outras mensagens do corpo. São Paulo: Cosac Naify,

2005.
• Alexievich, Svetlana. Voices from Chernobyl: the oral history of a nuclear disaster.
• Sennett,  Richard.  Carne  e  pedra:  o  corpo  e  a  cidade na  civilização  ocidental.  Rio  de

Janeiro: BestBolso, 2008.

Temporalizar
• Le  Goff,  Jacques.  Calendário.  In:  _____.  História  e  memória.  Campinas:  Editora  da

Unicamp, 2003. P.477-524.
• Geertz,  Clifford.  O  saber  local:  novos  ensaios  em  antropologia  interpretativa.  10.ed.

Petrópolis: Vozes, 2008.

III. Metodologia de Ensino
Seminários e produção de textos.

IV. Formas de Avaliação
Cada  cursista  deverá  produzir  uma  resenha  de  tese  ou  dissertação  sobre  suas  respectivas
pesquisas, e que tenha sido defendida a partir  de 2013. Além disso, haverá avaliação a cada
seminário, a partir de exposição oral e apresentação de um roteiro de leitura dos textos.

Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em História – PPGH-UNICENTRO – Campus de Irati
BR 153 – Km 07 – Caixa Postal 21 – CEP 84500-000 – Riozinho – Irati/PR - (42) 3421-3129

ppgh.unicentro@gmail.com – http://www.unicentro.br/ppgh

http://www.unicentro.br//posgraduacao/mestrado/historia/
mailto:ppgh.unicentro@gmail.com

