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EMENTA

Atividade  laboratorial  de  aprofundamento  sobre  temas  monográficos  de  História  Contemporânea,  envolvendo  a
transposição didática de conteúdos e metodologias bem como aplicação dos resultados da pesquisa histórica para am-
bientes de ensino.

PROGRAMA

Título: Transformações nas subjetividades contemporâneas

O curso será desenvolvido a partir das seguintes discussões:
- Sobre as sociedades disciplinar e de controle e as subjetividades fluidas
- As “novas famílias”, a crise da família nuclear e a descentralização da figura masculina - sobre a adoção, o aborto, 
o casamento gay e a transformação das subjetividades femininas
- Os feminismos e as questões pós-estruturalistas - sobre a prática política como ética e a crítica às políticas identitá -
rias
- Modos de vida gay - a crítica à heteronormatividade compulsória - entre a conquista de direitos e as estéticas da 

existência
- Sobre as novas revoluções do século XXI e o “comum” de Dardot e Laval

OBJETIVO GERAL

A disciplina tratará das transformações nas subjetividades contemporâneas a partir dos temas elencados no programa,
e será guiada pelas seguintes perguntas: quais são as práticas políticas e os modos de vida propostos, entre os séculos 
XX e XXI para transformar a atualidade?

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Para entender tais transformações, a disciplina destacará a análise de textos teóricos, contos literários, filmes, progra-
mas televisivos etc., principalmente para propor ensaios de interpretação em sala de aula. Além disso, tais discussões
serão direcionadas para a produção de aulas, prestando atenção no trabalho sobre a prática didática.

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS

As aulas serão divididas entre a exposição das discussões levantadas pelos documentos escolhidos (textos teóricos,
contos literários, filmes, programas televisivos 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 argu -
mentações 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 e da escolha de uma fonte:
1) Produção de um plano de aula escrito (em grupo ou individual) – 30 pontos



2) Apresentação oral de uma aula, a partir do plano de aula produzido (em grupo ou individual) – 30 pontos
3) Escrita de um trabalho individual (com a análise de uma fonte diferente da escolhida para a elaboração e 

apresentação da aula) – 40 pontos 
1) As participações nas discussões durante as aulas também serão avaliadas, funcionando como um comple-

mento dos três exercícios propostos
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