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I. OBJETIVOS/EMENTA
Essa disciplina visa introduzir aos alunos às obras de vários grandes historiadores 
marxistas europeus, norte-americanos e brasileiros. Não será primariamente 
sobre a filosofia marxista de história nem a teoria de história em Marx; será uma 
detalhada exploração da prática historiográfica, isto é, de como marxistas têm 
escrito história ao longo dos seculos 19 e 20. Cada aula será dedicada a um 
historiador marxista com leituras deles e de outros sobre eles, tais como Marx, 
Engels, Trotsky, Georges Lefebvre, C.L.R. James, Caio Prado Jr., Pierre Vilar, 
E.P.Thompson, Christopher Hill, Eric Hobsbawm, Robert Brenner e Mike Davis. 
Portanto, a disciplina tratará de vários campos (Social, Econômico, do Trabalho, 
Meio Ambiente, Cultura) e períodos (Medieval, Moderno, Contemporâneo) 
historiográficos bem como diversas áreas geográficas (Europa, América Latina, 
América do Norte). Todas as leituras serão em português.

II. METODOLOGIA DE ENSINO
-Aulas teóricas, leituras obrigatórias e especialmente discussão em pequenos 
grupos. Presença será cobrada.

III. ATIVIDADES DISCENTES
Presença, leituras obrigatórias, participação de discussões, plano de trabalho e 
trabalho escrito individual, prova final.

IV. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
-Freqüência às aulas; leituras e participação nas discussões em sala. 
-Um plano de trabalho (20%) e trabalho (40%) (a serem definidos. Os trabalhos 
serão avaliados por clareza na exposição das ideais; capacidade de 
argumentação; sustentação teórica e historiográfica; capacidade de articulação 
entre idéias e leituras; capacidade de problematização.
-Uma prova (com consulta): 40%. Avaliará material de todas as aulas, leituras e 
discussões.



V. CRITÉRIOS DE RECUPERAÇÃO
De acordo com a resolução COG 3583 de 29/09/89 terão direito à recuperação 
os alunos que tiverem alcançado freqüência regimental e nota 3,0 (três). A 
avaliação será realizada por meio de um trabalho escrito a ser definido.
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