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Seminário de 2º Ciclo em História Contemporânea
Professor: Rui Bebiano
Ano letivo de 2013-2014 – 1º Semestre
Objectivos:
Promover a identificação e o debate em torno das metodologias e dos instrumentos aos
quais recorre, no seu processo de construção e crítica, a história contemporânea.
Examinar-se-ão áreas e experiências de investigação nas quais se podem identificar
tradições, caminhos específicos e/ou inovadores. Articular-se-ão estes processos com
estudos de caso e projectos a desenvolver pelos alunos.
Programa Geral:
1. As tendências actuais da historiografia e o estudo do mundo contemporâneo. Teoria e
prática da inter- e da transdisciplinaridade. Temas, problemas e fronteiras da história do
presente.
2. «Velhas», novas e novíssimas fontes históricas. A investigação e o património
imaterial. O lugar da fotografia e do filme. Alcance, limites, possibilidades e processos
da história oral.
3. História, ficção e narrativa. A escrita e a comunicação em história. A literatura, o
cinema e o vídeo como fontes e instrumentos da História. História, média e jornalismo.
4. História, memória, políticas e identidades. Significados dos silêncios e
silenciamentos. O revisionismo histórico. As representações contemporâneas do
passado.
5. Metodologias do trabalho científico. Os processos da escrita e da citação. Novas
tecnologias, Internet e redes de conhecimento.
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