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Ementa: 
“A disciplina visa ao estudo de tópico específico relativo à especialidade ‘História Antiga e 
Medieval’. É objetivo da disciplina (cf. programa e bibliografia): o estudo panorâmico de 
temas não tratados nas disciplinas obrigatórias desta especialidade”. 
 
Conteúdo programático:  
A disciplina visará especificamente, no sentido previsto na ementa: 
Ao estudo do conceito de corrupção em diferentes temporalidades e espaços. 
À análise do tratamento dado ao tema na historiografia sobre Roma Antiga.  
Ao estudo sobre a corrupção em fontes da Antiguidade Romana e Bizantina. 
À análise do crimen maiestatis.  
O conteúdo programático inicialmente previsto comporta: 

1. Corrupção nas ciências sociais contemporâneas. 
2. Corrupção no Brasil. 
3. Corrupção na Roma Antiga. 
4. Estudo sobre a corrupção em Roma em fontes antigas. 

Em comum acordo com os inscritos, a lista inicial poderá ser alterada.   
 
Objetivos:  
 
Analisar as historicidades da corrupção. Estudar em Roma como tal conceito se transformou. 
Estudar as variáveis estruturantes e conjunturais que envolviam os episódios a analisar. 
Avaliar como a corrupção foi utilizada como mecanismo de competição política no interior da 
aristocracia. 
 



Metodologia: 
 
O conteúdo será desenvolvido através de aulas expositivas, debate dos textos indicados para 
leitura e análise das fontes selecionadas. 
Os alunos serão solicitados a selecionar materiais que tratem de: 1. Origens da corrupção 
contemporânea; 2. Variáveis estruturais da corrupção contemporânea; 3, Ligação entre 
corrupção e disputa política. 
 
Atividades avaliativas: 
 
A disciplina será avaliada através de dois instrumentos: 

1. Vídeo produzido em grupo sobre a corrupção como fenômeno histórico.  
2. Texto produzido individualmente tendo por base fontes antigas romanas. 

Os instrumentos de avaliação poderão ser modificados em comum acordo com xs estudantes. 
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Bibliografia complementar: 
 
A ser construída em conformidade com o interesse dos estudantes. 
 

 
 


