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EMENTA 

Atividade laboratorial sobre temas monográficos de História Moderna e Contemporânea, envolvendo a transposição 

didática de conteúdos emetodologias, bem como aplicação dos resultados da pesquisa histórica paraambientes de 

ensino.  

PROGRAMA 

Experiências que escapam à normatização: sobre a loucura e a militância política 

 

O curso se dividirá em dois momentos. No primeiro, partiremos da discussão de Michel Foucault, da historiografia  

social inglesa e da Nova História francesa sobre a proliferação dos sujeitos na história, tais como os loucos, mas 

também as mulheres, as crianças, os prisioneiros, os operários e os integrantes das classes menos favorecidas. Em um 

segundo momento, perceberemos como a militância política se transforma entre os séculos XIX e XX. A disciplina 

não pretende postular a primazia da teoria sobre a prática política, bem como da última sobre a primeira, mas as 

múltiplas conexões entre os dois campos. Serão tematizados o marxismo, o anarquismo e o feminismo para exempli-

ficar essas questões. 

OBJETIVO GERAL 

O objetivo geral será entender a crítica específica realizada por cada corrente historiográfica à história política tradi-

cional dos grandes personagens e a um marxismo dogmático, que acabava excluindo os sujeitos que não integravam 

as relações de produção e hierarquizando os campos da economia e da cultura. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Em relação ao tema da militância política, o curso pretende problematizar o lugar centralizador exercido pelas lide-

ranças do intelectual e dos sindicatos em relação aos grupos sociais. A disciplina também destacará os combates que 

pretendem modificar tanto os modos de produção econômico e social quanto os modos de produção da subjetividade. 

 
 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 

 
As aulas serão divididas entre a exposição das discussões levantadas pelos documentos escolhidos (textos teóricos, 

contos literários, filmes, etc.) e os ensaios interpretativos, que serão promovidos pelos próprios alunos. Em grupo ou 

individualmente, será dado aos alunos um tempo de elaboração em sala de aula para as argumentações e o 

levantamento das problemáticas, promovendo uma troca de percepções sobre os temas selecionados.  



 

 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 

A avaliação será composta dos seguintes exercícios, a partir dos eixos discutidos no curso: 

1) A produção de um material didático que transforme a visão tradicional da história, que acaba por eleger determi-

nados sujeitos e excluir muitos outros da narrativa historiográfica. O texto poderá ser escrito individualmente ou 

em grupo. O grupo deverá selecionar um evento histórico clássico e desconstruir suas bases teóricas e, ao mesmo 

tempo, propor novos olhares sobre o tema e novas maneiras de narrar o mesmo acontecimento. (40 pontos) 

2) A produção de um texto individual que procure repensar a própria atividade educacional da aluna ou do aluno 

dentro da universidade, bem como suas praticas de militância política, apontando de que maneira as reflexões do 

curso transformaram suas perspetivas acerca desses campos. O texto poderá conter, também, uma avaliação sobre 

os modos de militar na atualidade fora do âmbito universitário. Nesse sentido, deverá ser escolhido um grupo po-

lítico e desdobrar as práticas de militância por meio das quais ele funciona. (40 pontos) 

3) Uma das duas atividades anteriores deverá ser apresentada oralmente em sala de aula. (20 pontos) 
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