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EMENTA  

Estudo de conceitos fundamentais da história e das tendências atuais da historiografia. 
 

CARGA HORÁRIA SÍNCRONA: 32 h/a (53%) 

 

CARGA HORÁRIA ASSÍNCRONA: 28 h/a (47%) 
 

PROGRAMA  
 
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 

Síncronas – 8 horas 

Assíncronas – 6 horas 

 

2-) Reconfigurações do tempo    

a-) Tempo e tempo histórico 

b-) A hipótese e os limites do presentismo 

c-) Contemporaneidade e aceleração temporal 

Síncronas – 8 horas 

Assíncronas – 8 horas 

 

3-) História e narrativa, história como narrativa 

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

b-) Tempo, história, narrativa: Paul Ricoeur  

c-) A “virada linguística”: Hayden White  

Síncronas – 8 horas 

Assíncronas – 6 horas 

 

4-) Como conhecemos o passado   

a-) Do passado histórico ao passado prático  

b-) História pública e usos do passado 

Síncronas – 8 horas 

Assíncronas – 4 horas  
 
Total de atividades síncronas: 32 h/a. 

Total de atividades assíncronas: 28 h/a 



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 prático 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.  

 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
 

A disciplina será desenvolvida mediante as seguintes metodologias:  

1- A realização de atividades síncronas, na modalidade de ensino remoto, compreendendo 32 h/a, por 

meio de plataforma virtual previamente disponibilizada aos discentes. A didática empregada será a de aulas 

expositivas-dialogadas e o debate orientado de textos. Os encontros serão às terças-feiras. 

2- A realização de atividades assíncronas, compreendendo 28 h/a. Esta atividade consistirá de leituras 

orientadas, resenhas e fichamentos de textos. A carga horária assíncrona poderá ser distribuída a critério 

dos discentes e desenvolvida dentro do período previsto para a realização da disciplina, de 22 de julho a 

22 de setembro. 

3- A bibliografia geral e específica para cada unidade, na Bibliografia e o acesso aos mesmos será 

franqueado aos discentes por meio da plataforma de compartilhamento Dropbox. O link para acesso será 

enviado aos e-mails dos discentes. 
 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 

a-) Deverão ser confeccionados trabalhados de sistematização de leitura das unidades. Os relatórios, entre 

três e cinco 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 15 pontos. 

 

b-) Entrega de um projeto de pesquisa que contemple as articulações entre as fontes analisadas em sala e 

a discussão teórica proposta pela disciplina 

Serão avaliados: o domínio do conteúdo, a redação do texto segundo as normas acadêmicas, domínio 

sobre as abordagens estudadas e a capacidade de estabelecer relações entre os autores estudados e a 

fonte escolhida. A atividade valerá no máximo 40 pontos. 
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