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 0 

 
 

EMENTA   
 
Estudo monográfico das correntes do pensamento histórico e seus desdobramentos contemporâneos. 

 
 
 

 
PROGRAMA  

 
Unidade I:  

- História e tempo: reflexões sobre os conceitos de tempo e história; 
- A continuidade histórica sob o olhar do historiador contemporâneo; 
- Reflexões sobre história e política: há neutralidade histórica? 

  
Unidade II: 

- Diante do tempo: epistemologias e modos de pensar; 
- História, histórias e narrativas: pensar a constituição de um saber; 
- O “real” e o “histórico”: como postular a realidade? 

 
Unidade III: 

- Cruzamentos inusitados: teorias da história / teorias literárias; 
- História e Ficção: qual narrativa? 
- Modos de dizer: a ciência histórica num cruzamento de caminhos; 

 
Observação: a presente programação, as formas de avaliação e distribuição de pontos por atividade, a bibliografia e 
demais itens aqui colocados estão sujeitos a alterações, substituições, inclusões e retiradas a critério do professor, 
sempre com o intuito de obter a melhor apreensão e desenvolvimento dos conteúdos. 

 
 

OBJETIVOS GERAIS 
 
Apresentar visões atinentes aos modos de compreensão da história (enquanto narratividade, ciência etc.) 
Estudar algumas das diversas percepções teóricas “da história” – as discussões teóricas acerca da 
compreensão da ciência histórica e também da postulação de “uma História” – como modo de refletir 
acerca das relações entre história e política; 
Apontar, num âmbito de discussão das correntes teóricas contemporâneas, maneiras de pensar a inter-
relação história/tempo;  
Estudar os modos de pensar a narrativa histórica bem como os desdobramentos dos saberes históricos 
desde o ponto de vista da narratividade (cruzamentos entre teorias da história e teorias literárias). 



 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

Proporcionar ao aluno, por meio da leitura de diversos autores contemporâneos que discutem problemas 
atinentes à teoria da história, as condições necessárias para a iniciação ao trabalho acadêmico em suas 
diversas modalidades:  
Dar ao aluno as condições iniciais necessárias para o desenvolvimento de trabalhos acadêmicos 
atinentes às percepções teóricas a respeito da história.   

 
PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 

 
Aulas expositivo-dialogadas, atividades diversificadas, seminários, leituras e discussão de textos em sala 
de aula, redação de textos, uso de documentos escritos e de acervo em imagens (filmes, reproduções de 
obras de arte etc.) e bibliografia. 

 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 
A avaliação será feita com base em seminários semanais conduzidos pelos alunos (60% da composição 
da nota) e por um seminário temático em grupo ao final do semestre (40% da composição da nota). 
 
 
Observações:  
a) todos os trabalhos da disciplina serão AUTORAIS. Não serão aceitas cópias totais ou parciais de 
trabalhos alheios sem a devida citação e referência. Ausência de citação e referência configura plágio 
acadêmico (ver http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/inca/plagio_academico.pdf). Em caso de 
constatação de plágio, ainda que parcial ou de pequenos trechos, paráfrases etc. sem a devida 
referência, o autor será penalizado com a reprovação na atividade, sendo-lhe atribuído o valor ZERO. A 
reincidência acarretará reprovação na disciplina e poderá desencadear as demais medidas cabíveis de 
acordo com a legislação vigente no país e com os Regimentos Internos desse Curso de Graduação e 
dessa Universidade.  
b) Todos os alunos deverão enviar mensagem para viniciushonesko@gmail.com tendo por título: Nome 
Completo, História e Cinema 2015. Somente por esse endereço se dará a comunicação acerca de 
tarefas, leituras, atividades, avisos, etc. 
 

  
BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

AGAMBEN, Giorgio. Infância e História. Destruição da experiência e origem da história. Belo Horizonte: 
UFMG, 2005. Trad.: Henrique Burigo. 
KOSELLECK, Reinhart; MEIER, Christian; GÜNTHER, Horst; ENGELS, Odilo. O Conceito de História. 
Belo Horizonte: Autêntica, 2013. Trad.: René E. Gertz. 
RANCIÈRE, Jacques. Os nomes da história. Ensaio de poética do saber. São Paulo: UNESP, 2014. 
Trad.: Mariana Echalar. 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

AGAMBEN, Giorgio. A Comunidade que vem. Lisboa: Editorial Presença, 1993. Trad.: Antônio Guerreiro. 
___. Categorias Italianas. Estudos de poética e de literatura. Florianópolis: EDUFSC, 2015. Trad.: Carlos 
E. S. Capela e Vinícius Nicastro Honesko. 
___. Estâncias. A palavra e o fantasma na cultura ocidental. Belo Horizonte: UFMG, 2007. Trad.: Selvino 
Assman. 
___. Profanações. São Paulo: Boitempo, 2007. Trad.: Selvino J. Assman. 
BENJAMIN, Walter. O Anjo da História. Belo Horizonte: Autêntica, 2013. Trad. e Org.: João Barrento. 
___. Obras Escolhidas II. Rua de mão única. São Paulo: Brasiliense, 2000. Trad.: Rubens R. Torres Filho 
e José Carlos Martins Barbosa. 
BENVENISTE, Émile. O Vocabulário das Instituições Indo-Européias. Vol. II. Poder, direito, religião. 
Campinas: Ed. Unicamp, 1995. p. 189. Trad.: Denise Bottmann. 
COCCIA, Emanuele. Filosofía de la Imaginación. Averroes y el averroísmo. Buenos Aires: Adriana 
Hidalgo editora, 2007. Trad.: María Tereza D’Meza.  



DIDI-HUBERMAN, Georges. Diante da Imagem. São Paulo: Ed. 34, 2013. Trad.: Paulo Neves. 
___. Inquietar-se Diante de Cada Imagem. In.: Vacarme Revue. N° 37, automne, 2006. Tradução de 
Vinícius Nicastro Honesko para português disponível em: 
http://flanagens.blogspot.com.br/2011/05/inquietar-se-diante-de-cada-imagem.html 
GAGNEBIN, Jeanne-Marie. História e Narração em Walter Benjamin. São Paulo, Perspectiva, 2004. 
___. Limiar, Aura e Rememoração. Ensaios sobre Walter Benjamin. São Paulo: 34, 2014. 
HOBSBAWN, Eric. Sobre História. São Paulo: Cia das Letras, 2013. Trad.: Cid Knipel Moreira. 
MONDZAIN, Marie-José. Imagem, Sujeito, Poder. Disponível em: 
http://flanagens.blogspot.com.br/2014/03/imagem-sujeito-poder.html (trad.: Vinícius N. Honesko) 
NOVAIS, Fernando A.; SILVA, Rogério F. (org.). Nova História em perspectiva. Vol 1. São Paulo: Cosac 
Naify, 2011. 
PELLEJERO, Eduardo. A Postulação da Realidade. Filosofia, literatura, política. Lisboa: Vendaval, 2009. 
PIGLIA, Ricardo. Crítica y ficción. Buenos Aires: Debolsillo, 2014. 
TAUBES, Jacob. Del culto a la cultura. Elementos para una critica de la razón histórica. Buenos Aires: 
Katz Editores, 2007. 
 
Observação final: a presente programação, as formas de avaliação e distribuição de pontos por 
atividade, a bibliografia e demais itens aqui colocados estão sujeitos a alterações, substituições, inclusões 
e retiradas a critério do professor, sempre com o intuito de obter a melhor apreensão e desenvolvimento 
dos conteúdos. 
 
Professor da Disciplina:  Vinícius Nicastro Honesko 
 
Assinatura: __________________________________________ 
 
Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:    
 
Assinatura: __________________________________________ 
 
 
 
 

*OBS: ao assinalar a opção % EAD, indicar a carga horária que será à distância. 


