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I - Objetivos 
A disciplina pretende problematizar o debate acerca do caráter narrativo da 
história a partir de dois eixos de discussão. O primeiro, de acento mais 
teórico, procura retomar algumas das indagações teóricas que, desde fora do 
campo, interrogam a história e os historiadores acerca da narratividade, bem 
como algumas das respostas formuladas ao problema por historiadores. O 
segundo, sem declinar do debate teórico, busca investigar alguns dos 
desdobramentos desta reflexão na pesquisa histórica, a partir do uso de 
algumas fontes que, a partir de sua estrutura narrativa, abrem novas 
perspectivas à investigação do passado, particularmente a literatura, o cinema 
e as histórias em quadrinhos.   
 
 
II – Conteúdos  
 

1-) História e narrativa: provocações  
Conteúdo:  
a-) O efeito de realidade: Roland Barthes 
b-) A arqueologia de um discurso: Michel Foucault 
c-) Tempo, história, narrativa: Paul Ricoeur  
 
 
 
 



 
2-) História e narrativa: problematizações  
Conteúdo:  
a-) Retornar a que?: Lawrence Stone 
b-) Intrigas francesas: Paul Veyne e Michel de Certeau 
c-) A resposta radical: Hayden White  
d-) A escrita como substituta do passado: Frank Ankersmit 
 
 
3-) História, literatura e leitura 
Conteúdo:  
a-) A literatura, uma outra narrativa do passado  
a-) A história cultural francesa: o livro e a leitura como objetos 
b-) Fronteiras móveis: história e teoria literária  
 
 
4-) As potências da imagem   
a-) Narrativas visuais e flagrantes da história  
b-) O cinema: invenções de uma história visual 
c-) Ler a história nas histórias em quadrinhos 
 
 
5-) Um estudo de caso: a Shoah   
Conteúdo:  
a-) Literatura e testemunho: “É isso um homem?”, Primo Levi 
b-) Cinema, testemunho e documentário: “Noite e neblina”, Alain Resnais  
c-) Cinema, testemunho e ficção: “O homem do prego”, Sidney Lumet    
d-) História em quadrinhos e construção da memória: “Maus”, Art Spigelman 
 
 
III – Bibliografia 
ANKERSMIT, Frank. A escrita da história: a natureza da representação 

histórica. Londrina: Eduel, 2012. 
ANTELO, Raul. Potências da imagem. Chapecó: Argos, 2004. 
BARTHES, Roland. O rumor da língua. São Paulo: Brasiliense, 1988. 
CERTEAU, Michel de. História e psicanálise: entre ciência e ficção. Belo 

Horizonte: Autêntica: 2011. 
CHARTIER, Roger. À beira da falésia: a história entre incertezas e 

inquietude. Porto Alegre: Editora da Universidade/UFRGS, 2002. 



COCCIA, Emanuele. A vida sensível. Desterro [Florianópolis]: Cultura e 
Barbárie, 2010. 

COMPAGNON, Antoine. O demônio da teoria: literatura e senso comum. 
Belo Horizonte: Editora UFMG, 1999. 

FOUCAULT, Michel. A vida dos homens infames. In.: Estratégia, poder-
saber. (Ditos & Escritos IV). Rio de Janeiro: Forense Universitária, 
2003. 

FOUCAULT, Michel. A arqueologia do saber. Rio de Janeiro: Forense 
Universitária, 2000. 

GARCÍA, Santiago. A novela gráfica. São Paulo: Martins Fontes, 2012. 
HUNT, Lynn. A nova história cultural. São Paulo: Martins Fontes, 1992. 
LACAPRA, Dominick. Historia y memoria después de Auschwitz. Buenos 

Aires: Prometeo Libros, 2009.  
NESTROVSKI, Arthur; SELIGMANN-SILVA, Márcio (orgs.). Catástrofe e 

representação. São Paulo: Escuta, 2000. 
NÓVOA, Jorge; FRESSATO, Soleni Biscouto; FEIGELSON, Kristian 

(orgs.). Cinematógrafo: um olhar sobre a história. São Paulo: 
Editora Unesp, 2009. 

RANCIÈRE, Jacques. A partilha do sensível: estética e política. São Paulo: 
Editora 34, 2005. 

RICOEUR, Paul. Tempo e narrativa. Campinas: Papirus, 1997, 3 v. 
RIEDEL, Dirce Côrtes. Narrativa, ficção & história. São Paulo: Imago, 

1988. 
ROSENSTONE, Robert A. A história nos filmes. Os filmes na história. Rio 

de Janeiro: Paz e Terra, 2010. 
VERGUEIRO, Waldomiro; RAMOS, Paulo (orgs.). Muito além dos 

quadrinhos: análises e reflexões sobre a 9ª arte. São Paulo: Devir, 
2009.  

VEYNE, Paul. Como se escreve a história. Foucault revoluciona a 
história. Brasília: UnB, 1982.  

WHITE, Hayden. Trópicos do discurso: Ensaios sobre a crítica da cultura. 
São Paulo: Edusp, 2001. 

 
 
 
 
 



IV – Metodologia de aula 
Os encontros serão desenvolvidos por meio de aulas expositivas e 
apresentação e discussão das fontes e textos elencados, a serem combinados e 
distribuídos com os alunos.  
 
 
V – Avaliação 
Instrumentos:  
a-) Deverão ser confeccionados trabalhados de sistematização de leitura dos 
textos de, no mínimo, três das unidades de estudo. Estes trabalhos serão 
realizados individualmente e entregues em datas previamente combinadas. 
Eles deverão ter no máximo quatro laudas e recuperar: idéia central dos 
autores, argumentos importantes para sustentar essa idéia, as fontes de que se 
utiliza, as confluências com campos distintos de conhecimento, a vinculação a 
projetos político-sociais específicos. Estes trabalhos serão instrumentos 
parciais de avaliação na disciplina. 
 
Objetos de avaliação: 
Serão avaliados: redação do texto segundo a norma culta da língua e os 
procedimentos de construção de texto acadêmico, domínio sobre as 
abordagens estudadas, capacidade de estabelecer relações entre os autores 
estudados. Cada relatório valerá no máximo 25 pontos. 
 

b-) Apresentação oral, contemplando acerca das fontes e textos selecionados 
para discussão: a-) sobre os textos – tese ou problema central; pergunta 
principal que o autor se dedica a responder; resumo das principais ideias; 
conclusões do autor; b-) sobre as fontes – informações gerais sobre os autores 
e a fonte; características da narrativa em relação à tendência a que pertence; 
articulação da fonte com seus contextos históricos. Ao final serão 
apresentadas de uma a duas questões ao restante do grupo para discussão.  
Objetos de avaliação: 
A apresentação poderá ser realizada em dupla. Serão avaliados o domínio do 
conteúdo, fluência na apresentação e domínio do tempo. As apresentações 
terão no máximo 30 minutos e valerão no máximo 25 pontos. 
 
c-) Ensaio teórico, individual ou em equipe, problematizando a fonte 
apresentada e articulando-a às leituras feitas ao longo da disciplina. O 
objetivo é abordar as possibilidades de discussão da relação entre história e 
diferentes formas narrativas e de representação do passado. O ensaio será 



dividido em três partes: a-) introdução – apresentação do objeto e objetivos 
do ensaio, incluindo informações gerais sobre o autor e a fonte analisados. b-) 

desenvolvimento – compreende a argumentação propriamente dita. Alguns 
elementos que precisam ser contemplados: características da narrativa 
analisada em relação ao período e/ou tendência a que pertence; articulação 
com seu contexto histórico; uso das ferramentas teórica e conceitual, presente 
nos textos e autores estudados na análise da fonte. c-) considerações finais – 
conclusão e síntese, devendo conter um posicionamento crítico dos autores 
em relação ao objeto do trabalho.  
Objetos de avaliação:  
Serão avaliados: domínio do conteúdo selecionado, clareza da escrita, ideia 
central das fontes e textos, capacidade de estabelecer relações entre os autores 
estudados e as confluências com campos distintos de conhecimento. O ensaio 
valerá no máximo 100 pontos. 


