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LINHA DE PESQUISA: POLÍTICA E IMAGINÁRIO
SÓ ABRA ESTE CADERNO DE QUESTÕES QUANDO AUTORIZADO
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO

1- Para se dirigir aos fiscais, levante o braço e aguarde ser atendido.
2- Após ser autorizado, abra o caderno, verifique o seu conteúdo e solicite
imediatamente a troca caso faltem folhas ou haja falhas na impressão.
3- Fique atento às orientações lidas pelos fiscais, elas são normas gerais da
Universidade Federal de Uberlândia e implicam anulação da prova se não forem
respeitadas pelos candidatos.
4- O tempo de sigilo será de duas horas, dessa forma, o candidato só poderá deixar
o local de prova depois de duas horas do horário de início.
5- Verifique se este caderno contém 1 questão discursiva.
6- Transfira sua resposta para a Folha de Respostas.
7- É de responsabilidade do candidato a entrega de sua Folha de Respostas.
8- O candidato que for flagrado portando quaisquer aparelhos eletrônicos, mesmo
desligados ─ inclusive telefone celular ─ terá sua prova anulada. Não leve esses
aparelhos eletrônicos para o banheiro, pois o porte deles, nessa situação, também
ocasionará a anulação da prova.
9- Ao término da prova, este caderno deverá ser levado pelo candidato.
OBS.: os fiscais NÃO estão autorizados a dar informações sobre esta prova.

“Enquanto Homero escrevia para cantar a glória e o nome dos heróis e Heródoto, para não esquecer os
grandes feitos deles, o historiador atual se vê confrontado com uma tarefa também essencial, mas sem
glória: ele precisa transmitir o inenarrável, manter viva a memória dos sem-nome, ser fiel aos mortos que
não puderam ser enterrados. Sua "narrativa afirma que o inesquecível existe" mesmo se nós não podemos
descrevê-lo. Tarefa altamente política: lutar contra o esquecimento e a denegação é também lutar contra a
repetição do horror (que, infelizmente, se reproduz constantemente). Tarefa igualmente ética e, num
sentido amplo, especificamente psíquica: as palavras do historiador ajudam a enterrar os mortos do passado
e a cavar um túmulo para aqueles que dele foram privados. Trabalho de luto que nos deve ajudar, nós, os
vivos, a nos lembrarmos dos mortos para melhor viver hoje. Assim, a preocupação com a verdade do passado
se completa na exigência de um presente que, também, possa ser verdadeiro” (GAGNEBIN, Jeanne. Lembrar
escrever esquecer. São Paulo: Editora 34, 2006, p.47)
Um dos aspectos contemplados pela História política tem sido os usos do passado e suas dimensões políticas
e éticas. Considerando o excerto acima e a bibliografia indicada, disserte sobre a História política, a questão
da memória e dos usos do passado.

