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EMENTA 

 Estudos de revisão historiográfica sobre as relações entre história e memória. 

Unidade I: História, uma construção de sentidos
 O sentido do passado
 História, memória e contramemória
 Os tempos da memória

Unidade II: A memória e a (des)construção do passado
 Memória e identidade social
 Memória individual e memória coletiva 
 Memória coletiva e memória histórica

Unidade III: História, Memória e Patrimônio
 A problemática dos lugares
 Memória coletiva e espaço
 Memória, esquecimento e silêncio
 Dos lugares da memória ao patrimônio

Unidade IV: Memória e ressentimento
 História e memória dos ressentimentos
 Laços emocionais e processos políticos
 Sentimento e ressentimento: sobre pertencimento social

OBJETIVO GERAL

Problematizar o debate teórico e historiográfico sobre as relações entre história e memória 



OBJETIVO ESPECÍFICO

I. Problematizar  as  implicações  da  construção  da  história  a  partir  da  interrelação  entre
memória coletiva e memória individual

II. Desenvolver  percepções  acerca  das  relações  entre  história,  memória  e  pertencimento
social 

III. Analisar e problematizar as construções dos lugares de memória e sua relação com a
identidade social de um determinado grupo

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS

Aulas  expositivo-dialogadas,  discussão  de  textos,  debates,  utilização  de  documentos  escritos  e
audiovisuais, orientação para elaboração de pesquisa sobre patrimônio local. 

FORMAS DE AVALIAÇÃO
Participação nas atividades realizadas (discussão de textos, fichamentos e seminários), competência
na  elaboração  de  problemas  de  pesquisa,  coerência  na  elaboração  do  projeto  de  trabalho,
apresentação do resultado final e prova escrita.
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