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PRIMEIRA AVALIAÇÃO
Escolha 1 (uma) questão e responda:
Questão A
Tendo como base a bibliografia discutida em sala, referente a Unidade 2 do nosso programa,
reflita sobre a importância dos usos da memória e do discurso da história (o saber produzido
pelos historiadores) para a construção da ideia de nação.

Questão B
Tendo como base o trecho abaixo e a bibliografia discutida em sala de aula, escreva sobre as
relações entre a produção do conhecimento histórico e o presente.
"Tal como as relações entre memória e história, também as relações entre passado e presente
não devem levar à confusão e ao ceticismo. Sabemos agora que o passado depende
parcialmente do presente. Toda a história é bem contemporânea, na medida em que o passado
é apreendido no presente e responde, portanto, a seus interesses, o que não só é inevitável
como legítimo. Pois que a história é duração, o passado é ao mesmo tempo passado e
presente. Compete ao historiador fazer um estudo 'objetivo' do passado sob sua dupla forma.
Comprometido na história, não atingirá certamente a verdadeira 'objetividade', mas nenhuma
outra história é possível. O historiador fará ainda progressos na compreensão da história
esforçando-se para explicar, no seu processo de análise, tal como um observador científico o
faz, as modificações que eventualmente introduz em seu objeto de observação."
(Jacques Le Goff, História in História e memória.
Ed. Unicamp, Campinas, 2012, p. 53.)

Instruções:
• Mínimo de 2 (duas), máximo de 4 (quatro) páginas. Times New Roman 12, espaço 1.5.
• Não esqueça de identificar sua prova. Use o mesmo cabeçalho da prova, adicionando o seu
nome. Sem capa, por favor!
• Entrega em sala no dia 19 de outubro de 2016, d
 as 14:00 hs às 15:30 hs.
• Não serão aceitas as provas entregues fora do prazo, nem deixadas no escaninho ou
enviadas por email.

