
Universidade Federal Fluminense
Instituto de História

Programa de Pós-Graduação em História 

 

Disciplina
Metodologia de História Contemporânea - Economia e Sociedade: classes sociais e luta de
classes no mundo contemporâneo

Mín. Alunos:5
Máx. Alunos:25 

Horário:
Segunda-feira: 14:00 - 17:00 

2022-02
Vagas PPGH:20
Vagas Ext:5 

Professor Responsável: Marcelo Badaró Mattos Sala: N201

Ementa

O curso objetiva apresentar às(aos) pós-graduandos algumas das principais referências teóricas, no
campo do materialismo histórico, para as pesquisas sobre: os processos de formação de classe; as
relações de produção; gênero, raça, classe e reprodução social; as formas políticas do exercício da
dominação de classe; as manifestações de luta e consciência de classe nas sociedades capitalistas
contemporaneas. O curso contará com convidados para palestrar sobre temas de sua especialidade,
além das aulas do professor regente. Na avaliação, espera-se que as(os) estudantes possam refletir
sobre a pertinência de alguma(s) da(s) categorias de análise discutidas no curso para a sua pesquisa
específica.
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