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I - Objetivos 

A disciplina busca analisar o conceito de tempo na construção do conhecimento 

histórico; distinguir as construções utilizadas pelo historiador e pelo profissional da 

história na produção do conhecimento histórico – fontes e procedimentos 

metodológicos –; e problematizar as diferentes formas narrativas de construção do 

passado pela história. A ênfase recairá, portanto, nas discussões em curso sobre as 

relações entre o passado histórico e o passado pratico e também sobre a história 

pública. O objetivo é aproximar as reflexões teóricas das demandas e especificidades 

do curso de Bacharelado em História, Memória e Imagem.  

 

II – Conteúdos  

1-) Uma pergunta, várias respostas: o que é a história? 

a-) O que fabrica o historiador? 

b-) Uma escrita e uma prática 

c-) A construção do arquivo 

 

2-) Reconfigurações do tempo    

a-) Tempo e tempo histórico 

b-) A hipótese e os limites do presentismo 

c-) Contemporaneidade e aceleração temporal 

 

 

 



3-) História e narrativa, história como narrativa 

a-) A narrativa histórica: uma introdução ao debate  

b-) A história entre ciência e ficção: Michel de Certeau 

c-) Tempo, história, narrativa: Paul Ricoeur  

d-) A “virada linguística”: Hayden White  

 

4-) Como conhecemos o passado   

a-) História pública e usos do passado 

b-) Do passado histórico ao passado prático  
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IV – Metodologia de aula 

Os encontros serão desenvolvidos por meio de aulas expositivas e apresentação e 

discussão dos textos elencados, a serem combinados e distribuídos com os alunos.  

 

V – Avaliação 

IV – Metodologia de aula 

Os encontros serão desenvolvidos por meio de aulas expositivas e apresentação e 

discussão dos textos elencados, a serem combinados e distribuídos com os alunos.  

 

V – Avaliação 

a-) Deverão ser confeccionados trabalhados de sistematização de leitura de duas 

unidades. Os relatórios, entre quatro e seis laudas, podem ser escritos em equipes de 

até três integrantes.  

Serão avaliados: Domínio sobre as abordagens estudadas e capacidade de estabelecer 

relações entre os autores. Cada relatório valerá no máximo 20 pontos. 

 

b-) Os discentes deverão elaborar, em equipe, um material articulando os conteúdos 

da disciplina aqueles específicos do curso de Bacharelado.  

Serão avaliados: Coerência entre o conteúdo da disciplina e sua estruturação em 

recursos didáticos que tenham uma linguagem coerente ao período proposto.   O 

trabalho valerá no máximo 60 pontos. 

 

c-) Avaliação individual e escrita. Será realizada uma avaliação ao final do semestre, 

sem consulta aos textos. 

Serão avaliados: Domínio do conteúdo selecionado, ideia central dos textos e 

capacidade de estabelecer relações entre os autores. A avaliação valerá no máximo 

100 pontos. 

 


