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PROGRAMA DE DISCIPLINA (Ficha 2) 

Disciplina: História do Brasil e Memória Código: HH118 

Natureza: ( X  ) Obrigatória / (   ) Optativa ( X ) Semestral      (   ) Anual   (   ) Modular 

Pré-requisito: Não Co-requisito:  Modalidade: ( X ) Presencial     (   ) Totalmente EaD    (   )... % EaD* 

CH Total: 60 
CH semanal: 04 

Padrão (PD):  
Laboratório 
(LB): 

Campo (CP): Estágio (ES): Orientada (OR): 

EMENTA 

Estudo das formas de produção e resgate da memória e da atuação do Estado nesta área. 

PROGRAMA 

Parte 1 - História e memória. Lugares da memória. Memória coletiva e memória individual. Memória e 
identidade. História, memória e patrimônio. Turismo, memória e patrimônio.  
 
Parte 2 - História do Brasil e políticas de memória e patrimônio. A questão da memória e do patrimônio a 
partir da Era Vargas. Nacionalismo, desenvolvimentismo e populismo. O golpe de 1964 e a ditadura 
militar. A redemocratização. Movimentos sociais e memória. Políticas de memória no Brasil 
contemporâneo  
 

OBJETIVO GERAL 

Conhecer o debate epistemológico sobre história e memória;  
Estudar os processos políticos e ideológicos de definição de patrimônio cultural no Brasil, dos anos 1930 
à atualidade. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Desenvolver a capacidade de uma análise crítica sobre História e memória e do processo político de 
definição do conceiro de patrimônio cultural no Brasil contemporâneo. 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 

• Aulas expositivas. 

• Leitura e análise de textos previamente definidos. 

• Exibição e discussão de filmes e documentários selecionados. 

• Visitas a instituições ligadas à memória e ao patrimônio de Curitiba (Museu Paranaense, Casa da 
Memória, Museu Oscar Niemeyer, entre outros). O dia e hora das visitas serão definidos de acordo 
com a disponibilidade dos alunos e das instituições visitadas. 

• Seminários temáticos, previamente definidos, com base na bibliografia, análise de filmes e 
documentários e nas instituições visitadas. 

 
FORMAS DE AVALIAÇÃO 

• Prova escrita, individual e sem consulta, tendo como base os textos discutidos em sala de aula.  
Valor: 10,0 

• Resenha individual do material bibliográfico analisado em sala OU participação em seminário (grupo 
de três alunos) sobre tema previamente acordado, com apresentação de relatório escrito. As normas 
para apresentação de resenha ou do relatório do seminário serão previamente apresentadas em sala 
de aula. Valor: 5,0 

• Relatório da visita institucional. As normas para o relatório de visita institucional serão previamente 
apresentadas em sala de aula. Valor: 5,0 

A média semestral será igual a soma das três avaliações, dividido por dois (10,0+5,0+5,0=20,0÷2=10,0). 
O plágio será punido com a aplicação da nota zero à resenha ou ao relatório, individual ou, se for o caso, 
de todo o grupo, não elidindo demais medidas administrativas conforme regimento da instituição.  



BIBLIOGRAFIA BÁSICA (3 títulos) 

LE GOFF, Jacques. História e memória. 5a Ed. Campinas: Unicamp, 2003.  
NORA, Pierre. Entre memória e história: a problemática dos lugares. Projeto História. São Paulo, n.10, 
dez. 1993, p.7-28.1974. 
PORTUGUEZ, Anderson Pereira. Turismo, memória e patrimônio cultural. São Paulo: Rocca, 2004. 
 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (3 títulos) 

BURKE, Peter. A História como Memória Social. _______ O mundo como teatro. Estudos de 
antropologia histórica. Lisboa. Difel, 1992. 
CANCLINI, Néstor Garcia. O patrimônio cultural e a construção imaginária do nacional. Revista do 
Patrimônio Histórico e Artísticos Nacional, Rio de Janeiro, n. 23, 1994, p.94-115. 
OLIVEIRA, Lúcia Lippi (Org.). Cidade: história e desafios. Rio de Janeiro : Editora FGV, 2002. 
 
Programa válido para o 1º semestre letivo de 
2016. 
 
Professor da Disciplina: Dr. Luiz Carlos Ribeiro 
 
 
Assinatura: 
__________________________________ 
 

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente 
(carimbo) 
 
 
 
Assinatura: 
___________________________________ 
 

 


