
Disciplina: Tópicos Especiais em 

Natureza:  
(  ) Obrigatória  
(X) Optativa 

(X) Semestral

Pré-requisito:  Co-requisito: 

CH Total: 60 

CH semanal: 4 
Padrão (PD): 60

 

 
Tópicos especiais em Teoria da História: 

 
1-) Debates em torno à narrativa 
a-) A  história e narrativa: uma introdução ao debate 
b-) Provocações: Barthes, Foucault e o “efeito de realidade” 
c-) Intrigas, operações e um “retorno da narrativa”: Stone, Veyne e Certeau 
 
2-) História, narrativa e ficção  
a-) Narrativa histórica e narrativa ficcional: aproximações 
b-) A ficcionalização da história e a historicização da ficção: Paul Ricoeur
c-) A história como ficção verbal: Hayden White 
d-) A escrita da história e a “pós
 
3-) As potências da imagem: narrativas gráficas, história e ficção
a-) História em quadrinhos, graphic novel
b-) Narrativas gráficas e flagrantes da história 
c-) Ler a história nas histórias em quadrinhos
 
4-) Quadrinhos e usos do passado
a-) Bem vindo ao século XX: “Era a guerra de trincheiras” 
b-) Tempos distópicos: “V de vingança”
c-) Uma história do tempo presente:  “Guerra civil”

 

Problematizar o debate acerca do caráter narrativo da história 
historiográfico contemporâneo. 

 
Discutir algumas das indagações teóricas que
narratividade, bem como algumas das respostas formuladas ao problema por 
alguns dos desdobramentos desta reflexão na pesquisa histórica. 
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Ficha 2 (variável) 
 

 

Tópicos Especiais em Teoria da História 

Semestral      (  ) Anual (  ) Modular 

requisito:  
Modalidade: (X) Presencial     (  ) Totalmente EaD    (  ).............. % 

EaD* 

Padrão (PD): 60 
Laboratório 

(LB): 0 
Campo (CP) 0 Estágio (ES) 0

EMENTA (Unidade Didática) 

Tópicos especiais em Teoria da História: História, narrativa, ficção  

 

PROGRAMA  

) Debates em torno à narrativa – provocações   
) A  história e narrativa: uma introdução ao debate  
) Provocações: Barthes, Foucault e o “efeito de realidade”  
) Intrigas, operações e um “retorno da narrativa”: Stone, Veyne e Certeau  

) História, narrativa e ficção   
) Narrativa histórica e narrativa ficcional: aproximações  

da história e a historicização da ficção: Paul Ricoeur 
) A história como ficção verbal: Hayden White  
) A escrita da história e a “pós-modernidade”: Dominick LaCapra e Frank Ankersmit

) As potências da imagem: narrativas gráficas, história e ficção  
graphic novel: gênero ou hipergênero? 

) Narrativas gráficas e flagrantes da história  
) Ler a história nas histórias em quadrinhos 

) Quadrinhos e usos do passado 
) Bem vindo ao século XX: “Era a guerra de trincheiras”  
) Tempos distópicos: “V de vingança” 
) Uma história do tempo presente:  “Guerra civil” 

OBJETIVO GERAL 
 

roblematizar o debate acerca do caráter narrativo da história e suas implicações no debate 
historiográfico contemporâneo.  

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

algumas das indagações teóricas que interrogam a história e os historiadores acerca da 
narratividade, bem como algumas das respostas formuladas ao problema por 
alguns dos desdobramentos desta reflexão na pesquisa histórica.  
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Modalidade: (X) Presencial     (  ) Totalmente EaD    (  ).............. % 

Estágio (ES) 0 
Orientada (OR)

 0 

modernidade”: Dominick LaCapra e Frank Ankersmit 

e suas implicações no debate 

interrogam a história e os historiadores acerca da 
narratividade, bem como algumas das respostas formuladas ao problema por historiadores; investigar 



PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
 
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.  

FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 

 a-) Deverão ser confeccionados trabalhados de sistematização de leitura das unidades I e II. Estes 
trabalhos serão individuais e entregues em datas previamente combinadas. Eles deverão ter no máximo 
quatro laudas e recuperar: ideia e argumentos centrais dos autores, fontes utilizadas (se houver), as 
confluências com campos distintos de conhecimento e o debate historiográfico.  
Objetos de avaliação: 
Serão avaliados: redação do texto segundo as normas acadêmicas e gramaticais, 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: tese ou 
problema central; concepção de história; articulação texto e contexto, situando histórica e 
historiograficamente o autor/obra apresentado.  
Objetos de avaliação: 
Serão avaliados: domínio do conteúdo, fluência na apresentação e domínio do tempo. As apresentações, 
de até 30 minutos, poderão ser realizadas em dupla e valerão no máximo 50 pontos. 
 
c-) Avaliação escrita. Será realizada uma avaliação no semestre, individual e sem consulta aos textos 
previamente selecionados. 
Objetos de avaliação: 
Serão avaliados: domínio do conteúdo selecionado, idéia central dos textos, capacidade de estabelecer 
relações entre os autores estudados e as confluências com campos distintos de conhecimento. A 
avaliação valerá no máximo 100 pontos. 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA (3 títulos) 

CERTEAU, Michel de. A escrita da história. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2002. 
 
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. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (3 títulos) 

FOUCAULT, Michel. A ordem do discurso. São Paulo: Edições Loyola, 1996. 
 
RICOEUR, Paul. Tempo e narrativa. Campinas: Papirus, 1997, 3 v. 
 
SEGRE, Cesare. Narração / narratividade. Enciclopédia Einaudi, vol.17. Lisboa: Imprensa Nacional/ 
Casa da Moeda, 1989. 
 

 

 
Professor da Disciplina: Clóvis Gruner 
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