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Ementa: A disciplina visa ao estudo de tópico específico relativo à especialidade ‘História 

Antiga e Medieval’. São objetivos da disciplina, alternativamente ou de forma combinada (cf. 

programa e bibliografia da disciplina): o estudo de documentos concernentes à pesquisa nesta 

especialidade, e da produção historiográfica recente sobre o tema. 

Conteúdo programático: 

 

1. Apresentação do curso. 

2. História de Roma: transformações históricas, organização sociopolítica e identidades 

culturais. 

3. Apresentação das principais fontes sobre o principado Neroniano. 

4. Apresentação de vita Caesarum, de Suetônio. 

5. Leitura de comentário da vita Neronis.  

6. Usos modernos da vita Neronis. 

7. Conclusão 

 

Objetivos: 

 

Possibilitar um treinamento inicial no estudo da tradição textual antiga romana e aprofundar os 

estudos sobre o período e sobre os usos modernos da Antiguidade. 

Metodologia: 

 

A disciplina se organiza em aulas expositivas como caráter dialógico na parte introdutória e na 

leitura conjunta com a construção de comentários e, por fim, a análise crítica dos usos modernos 

da fonte estudada.  

 

Atividade avaliativa: 

 



b) Trabalho escrito final, a saber: trabalho de 5 a 8 páginas sobre a fonte (comentário); ou 

sobre os usos modernos da fonte (ensaio) (valor: total 10,0 pontos), ou proposta a ser discutida 

com o professor. 

 

 

Cronograma: 

 

1. Apresentação do curso (19 de janeiro) 

 

2. História de Roma: transformações históricas, organização sociopolítica e identidades 

culturais. (20 de janeiro) 

 

3. Apresentação das principais fontes sobre o principado Neroniano. (02 de fevereiro) 

 

4. Apresentação de vita Caesarum, de Suetônio. (09 de fevereiro) 

 

5. Leitura de comentário da vita Neronis: em quatro partes. (23 de fevereiro a 16 de 

março) 

 

6. Usos modernos da vita Neronis: Quo vadis, loucura, biografias, allelopoiesis. (23 de 

março a 13 de abril)  

 

7. Conclusão (20 de abril) 

 

8. Exame final (27 de abril) 
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