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I - Objetivos 

A discussão da disciplina terá como eixo central uma reflexão sobre as condições, 

possibilidades e limites de escrever uma história na era das catástrofes. Para tanto, 

se organiza a partir de três itinerários, complementares. O primeiro, teórico, pretende 

problematizar discussões sobre tempo, temporalidade e historicidade na 

contemporaneidade. O segundo, articula à discussão conceitual uma dimensão 

política, além de historiográfica, em um esforço por ampliar a noção de “catástrofe” 

para além dos limites de uma historiografia europeia a partir das contribuições do 

pensamento decolonial. E enfim, uma reflexão sobre os usos do passado, o lugar da 

história como um conhecimento sobre o presente e o papel da narrativa na construção 

de uma história e de uma memória sensíveis às inquietações e traumas coevos. 

 

II – Conteúdos  

1-) O passado presente   

a-) Políticas do tempo: história e ética do presente 

b-) A hipótese e os limites do presentismo 

 

2-) Um longo século   

a-) Sobre as ruínas: história e catástrofe 

b-) Continente sombrio: a América Latina no século 

 

3-) Contar as catástrofes: história e memória   

a-) A história contando-se, a história contada  

b-) Uma tarefa política: performar o passado 
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IV – Metodologia de aula 

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

discussão das fontes e textos elencados, a serem combinados e distribuídos com os 

alunos.  
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V – Avaliação 

a-) Serão confeccionados trabalhados de sistematização de leitura das 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 elaborarão, 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 40 pontos. 

 


