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Disciplina: História Cultural, Memória e Identidade 1 (309834) 

Professora: Cláudia Costa Brochado 

1/2021 – Terças e Quintas-feiras 19:00 – 20:40 

Plano de Curso 

Ementa 

A disciplina tratará dos espaços de presença feminina na Idade Média e da cultura gerada nos 
mesmos; analisará registros de mulheres medievais fundamentais à memória feminina; explorará a 
especificidade da cultura feminina no contexto medieval como instrumento para questionar 
paradigmas e naturalizações ligados ao silêncio das mulheres na história e à cronologia Idade Média. 

Conteúdo:  
 
Unidade I – As mulheres na história e na historiografia (ênfase no medievo) 
 
História das mulheres e epistemologia feminista  
Escritos femininos e diferença sexual 
A política sexual como fundamento da política 
 
Unidade II – Memória das mulheres na Idade Média  

 
Autoridade e memória 
 
Unidade III – As mulheres no centro do debate: a querelle des femmes  

A “querela das mulheres”: ruídos no postulado do silêncio feminino 

Tiveram elas um Renascimento?  

Proibições e repressões abrindo a modernidade 

 
Unidade IV (unidade eixo) - Registros de mulheres medievais e genealogia feminina (trabalho 
com mulheres medievais) 

 
Avaliação 

 O rendimento será aferido com base em um trabalho (80 pontos). A presença e participação nas 
atividades síncronas e assíncronas realizadas remotamente valerá 20 pontos.  

Metodologia 
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Atividades síncronas (quintas-feiras) e assíncronas (terças-feiras). 

As aulas síncronas ocorrerão pela plataforma ZOOM. A professora entrará em contato por email 
com as/os matriculadas/os antes do início do semestre.  


