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Ementa: A disciplina visa à discussão de categorias e conceitos historiográficos relativos às 

teorias de história e a formação de modalidades de concepção de textos históricos. 

Conteúdo programático:  

Unidade 1: o conceito de tempo na modernidade 

Unidade 2: tempo, temporalidade e história 

Unidade 3: as experiências de tempo e a ficção/modos de ver 

Objetivos:  

Apresentar aos alunos as discussões acerca da história do conhecimento e como o tempo é 

organizado e apreendido na modernidade, a partir de vários cortes epistemológicos. 

Metodologia:  

 

Para que sejam alcançados os objetivos propostos, as ações serão dirigidas em dois caminhos 

principais: 

1) debates dos materiais propostos 

2) aulas práticas  

Atividades avaliativas: avaliação a partir de escolhas propostas pela docente e debatidas em 

sala. 

Cronograma:  

Agosto: 

12- apresentação do plano de ensino 

13: o tempo como conceito 

19: aula expositiva e apresentação de materiais de áudio 

20: o tempo/a temporalidade 

26: história ambiental e o conceito de tempo: quais possibilidades 

27: autores 

Setembro: 

02: tempo profundo, parte 1 



03: Deep History/ princípios e problemas parte 1 

09: história e natureza/ olhares em perspectiva parte 1 

10: história e natureza/olhares em perspectiva parte 2 

16: história e tempo profundo 

17: a contagem em eras: periodizações 

23: Big History- qual campo, quais questões 

24: Big History- parte 2 

30: Deep History parte 2 

Outubro: 

01: tempo profundo- parte 2 

07: tempo geológico 

08: paleontologia 

14: as idades da Terra e a organização do tempo na Modernidade 

15: fósseis e tempo 

21: fóssil, ruína e vestígio 

22: as coleções 

28: tempos e lugares: o continente americano 

29: a ficção e o tempo 

Novembro: 

04: tempo e lugar na ficção 

05: tempo e lugar na ficção 2 

12: Viagem ao centro da Terra 

13: Viagem à Lua/viagens no tempo 

18-26 período de avaliações  

 

Bibliografia básica: indicar no mínimo três e no máximo cinco obras, de acordo com os livros 

que estão na biblioteca da unidade.  

BRAUDEL, Fernand. O Mediterrâneo e o mundo mediterrânico na época de Filipe II. Lisboa: 

Martins Fontes, 1983. 

ROSSI, Paolo. Os sinais do tempo: história da terra e história das nações de Hooke a Vico. 

São Paulo: Companhia das Letras, 1992 

ROSSI, Paolo. Da magia à ciência 

 

Bibliografia complementar:  
CASTRO, Luis de Oliveira. Eureca, Eureca!: Formações ferríferas revelam a história da terra. Belo Horizonte 

(MG): Luís de Oliveira Castro 2005. 171 p.ity Press 2009.  
GOULD, Stephen Jay. Os dentes da galinha. São Paulo: Paz e Terra, [1996].  
GOULD, Stephen Jay. Vida maravilhosa: o acaso na evolução e a natureza da historia . S?Paulo: Companhia 

das Letras 1990. 391 p. ISBN 8571641412 (broc 
RUDDICK, Nicholas. The fire in the Stone: prehistoric fiction from Charles Darwin to Jean M. Auel . Middletown: 

Wesleyan Univers 
 
 

 

 


