
Ministério da Educação
Universidade Federal de Santa Catarina
Centro de Filosofia e Ciências Humanas

Departamento de Filosofia
Campus Universitário Trindade – CEP: 88040/900

Tel.: 3721-4457 E-mail: wfil@cfh.ufsc.br

Plano de Ensino 

Adaptado segundo a Resolução Nº 140/2020/Cun

Nome da Disciplina: FIL 5772 Filosofia Crítica da História Turma: 07329

Pré-requisitos: sem pré-requisitos Tipo: Optativa

Semestre: 2020/1 Carga Horária: 72h/a

Curso: Filosofia Carga síncrona: 30 % 

Professor: Jaimir Conte Carga assíncrona: 70 %

E-mail: conte@usp.br Moodle: https://moodle.ufsc.br

conte.paginas.ufsc.br

Ementa: Análise epistemológica do conhecimento produzido pela disciplina da História.

Objetivo:  Explicitar  os  principais  problemas  epistemológicos  suscitados  pela  pesquisa  histórica;
Estimular a reflexão crítica acerca dos mesmos.

Conteúdo Programático

1. Filosofia especulativa e filosofia crítica da história; 
2. O debate sobre a cientificidade da história; 
3. A questão da objetividade do conhecimento histórico; 
4. A questão do método em história;
5. Explicação histórica, seleção e interpretação;
6. Objetividade histórica e perspectiva; 
7. Objetividade histórica e verdade;
8. Universalidade e verdade.



Metodologia: O curso terá como roteiro o livro Filosofia da Ciência II, preparado originalmente para
o curso EaD em filosofia pelo professor Alberto Cupani, que versa sobre Filosofia da História. Além
disso, será  baseado  em  outros  textos  complementares  sobre  os  quais serão  propostas  algumas
atividades  que  devem  ser  realizadas para  cumprir  a  carga  horária  assíncrona  e  submetidas  via
Moodle  dentro  do  prazo  previsto. No  decorrer  do  curso  serão  oferecidas  aulas  expositivas, via
CONFERÊNCIAWEB (com acesso via Moodle) baseadas em Slides exibidos simultaneamente nos
horários  das  aulas  virtuais  e  disponibilizados  posteriormente. As  aulas  virtuais  (síncronas)  via
ConferênciaWeb terão uma duração de cerca de 1 hora, com um tempo adicional de até 30 minutos
para interação com os estudantes, para debate e esclarecimentos dos tópicos abordados. 

Cronograma: Um cronograma detalhado, com a divisão dos tópicos e os textos a serem abordados
em cada  encontro  estará  disponível  no  ambiente  da  disciplina, no  Moodle. As  datas  dos  dois
primeiros encontros virtuais são estas:  03.09.2020 e 10.09.2020. As atividades síncronas (18:30 às
20hs)  correspondem ao  acompanhamento  das  aulas  virtuais  semanais. As  atividades  assíncronas
(20:30  às  22hs)  correspondem a  leitura  dos textos  indicados  acerca  dos  quais  serão  propostos
questionários, que devem ser respondidos e submetidos via Moodle. 

Avaliação: A avaliação será feita com base na realização de uma prova programada, com consulta, a
qual terá peso 70% e que consistirá basicamente na retomada de algumas das questões previamente
apresentadas  na  forma  de  questionários  sobre  os  textos  selecionados.  A  simples  entrega  das
atividades solicitadas  propostas  via  Moodle  (questionários  sobre  alguns  dos  textos  previstos  na
bibliografia) terá peso 30%. Data da prova: 26 a 30/11 (programada para submissão das respostas via
Moodle). 

Controle de frequência: O controle de acompanhamento do curso será feito com base no registro de
acesso às aulas virtuais, no horário oficial da disciplina, e com base nos demais registros de acesso 
fornecidos pelo ambiente Moodle que indiquem um acompanhamento efetivo do curso.

Atendimento:  Nos dias dos encontros remotos via  ConferenciaWeb a sessão terá início às 18:30,
sendo a primeira meia hora destinada para preparar o início da aula remota e sanar eventuais dúvidas
sobre os textos indicados. Atendimentos individuais podem ser combinados via e-mail, ou fazendo
uso do recurso “Fórum”, no ambiente Moodle. Horário oficial de atendimento online: segundas-
feiras: 20 e 21 horas, via ConferenciaWeb (com acesso pelo Moodle) ou outro meio combinado
previamente.

Bibliografia básica
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Videoaulas complementares

1. “A causa na história”. Prof. Sara Albieri. https://youtu.be/zzFCFsZ0D6Q
2. A função das leis gerais em história e sua relação com o papel dos conceitos na explicação 

histórica”. Profa. Sara Albieri. https://youtu.be/BAPYhMGX1BU
3. “A narração em história”. Profa. Sara Albieri. https://youtu.be/IdXpCx8S5HE


