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EMENTA   
 
Estudo monográfico das manifestações culturais como forma de constituição do campo epistemológico da 
história. 

 
 
 

 
PROGRAMA  

 
Unidade I:  

- Sobre o(s) conceito(s) de história(s); 
- Sobre o(s) conceito(s) de cultura(s); 
- As interações possíveis entre as atividades do historiador e do turismólogo; 
- Sobre os procedimentos conceituais: um observador que viaja ou contemplação inerte?   

 
Unidade II: 

- As viagens: teorias e poéticas da deriva e do movimento; 
- Sentidos e destinos do passado; 
- Rememorações, narrativas e a constituição da(s) história(s) e da(s) cultura(s) 

 
Unidade III: 

- Volta ao mundo e no tempo; 
- Deslocamentos conceituais: narrar a(s) história(s), falar de cultura(s), observar lugares. 

 
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 do conceito de cultura e suas implicações no 
campo da história;  
Estudar os processos históricos e as polêmicas que envolvem o conceito de cultura, bem como, a partir 
disso, problematizar ;  
Apontar, no âmbito da teoria da história, como diversas formas de compreensão da cultura implicam 
diferentes modos de pensar a história; 
 



 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

- Proporcionar ao aluno, por meio do afrontamento das diferentes visões a respeito das relações entre 
história e cultura, as condições necessárias para a iniciação ao trabalho acadêmico em suas diversas 
modalidades, principalmente no que tange às necessidades inerentes à atividade de turismólogo; 
 
- Dar ao estudante as condições iniciais necessárias para a disseminação da informação históricas a 
públicos com diferentes repertórios culturais procurando, com isso, dar subsídios para que os alunos possam 
refletir a respeito do conceito de história e suas conexões com as atividades ínsitas ao trabalho do turismólogo.     

 
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 composta por uma prova (a ser realizada ao final do primeiro bimestre) e um seminário 
temático, no qual os alunos, organizados em grupos, deverão apresentar os resultados de pesquisas 
previamente estabelecidas para cada grupo. 
 
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 Cultura 2016. Somente por esse endereço se dará a comunicação acerca de tarefas, 
leituras, atividades, avisos, etc. 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

AGAMBEN, Giorgio. Categorias Italianas. Estudos de poética e de literatura. Florianópolis: EDUFSC, 
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Feira, 2015. pp. 140-144. Trad.: João Barrento. 
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Fenati. Belo Horizonte: Chão da Feira, 2015. pp. 145-153. 
CASSIN, Barbara. A Odisseia e o dia do retorno. In.: Gratuita. Vol. 2. Org. Maria Carolina Fenati. Belo 
Horizonte: Chão da Feira, 2015. pp. 120-126. Trad.: Vinícius N. Honesko. 
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Aby Warburg. Rio de Janeiro: Contraponto, 2013. Trad.: Vera Ribeiro. 
___. Ante el Tiempo. Historia del arte y anacronismo de las imágenes. Buenos Aires: Adriana Hidalgo 
editora, 2006. Trad.: Oscar Antonio Oviedo Funes. 
___. 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 
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RANCIÈRE, Jacques. Os Nomes da História. Ensaio de poética do saber. São Paulo: Unesp, 2014. Trad.: 
Mariana Echalar. 
TAUBES, Jacob. Del culto a la cultura. Elementos para una critica de la razón histórica. Buenos Aires: 
Katz Editores, 2007. Trad.: Silvia Villegas. 
WARBURG, Aby. Renovação da Antiguidade Pagã. Contribuições científico-culturais para a história do 
Renascimento europeu. Rio de Janeiro: Contraponto, 2013. Trad.: Markus Hediger. 
 
 
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. 


