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0 

 
 

EMENTA (Unidade Didática) 
 

Estudo monográfico de manifestações culturais como forma de constituição do campo epistemológico da 
História. 

 

 
PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 

 
Analisar a produção historiográfica sobre recepção do passado greco-romano no século XX, mais 

especificamente na cidade de Curitiba. Nesse sentido, a disciplina será dividida em três 

momentos: 1) o final do século XIX e início do XX, considerando como a presença grega é 

construída nas obras de Emiliano Pernetta e Dario Vellozo; 2) anos de 1970 e início dos 1980, 

considerando a presença romana na obra de Paulo Leminski; 3) como articular esses passados 

(clássico e curitibano) a partir de uma reflexão sobre patrimônio cultural e turismo na cidade de 

Curitiba. Tomando por base esses três momentos, serão feitas leituras interdisciplinares do 

campo da história, letras e arqueologia, pois além dos textos dos autores mencionados, 

finalizaremos discutindo a materialidade das propostas em diferentes lugares de Curitiba, como a 

coroação de Emiliano Pernetta no Passeio Público, o Templo das musas e sua potencialidade 

para pensar patrimônio cultural e turismo. 

 

Módulos da Disciplina 

 

1. Teórico (agosto): 

Serão lidos e debatidos textos mais teóricos e historiográficos sobre Recepção dos clássicos, e 

usos do passado para situar os e as estudantes nos principais debates sobre o tema. 

 

2. Gregos – Emiliano Pernetta e Dario Vellozo (setembro): 

Nesse módulo leremos trabalhos selecionados de Dario Vellozo e Emiliano Pernetta (poesias e 

discursos políticos), bem como de seus críticos para analisar como entendem os gregos no 



contexto da formação da identidade paranaense. Haverá leituras de historiografia sobre o Paraná 

e, também, trabalharemos documentação fotográfica para entender os espaços de sociabilidade 

em Curitiba desse período, bem como da fundação do Templo das Musas e suas festas da 

primavera 

 

3. Romanos - Leminski (outubro): 

Nesse módulo analisaremos a presença greco-romana na contracultura e a forma como Leminski 

se apropria desse debate, em especial considerando sua tradução direto do latim do Satyricon de 

Petrônio. Há várias reflexões do autor sobre o mundo romano que serão tomadas como referência 

para perceber as semelhanças e diferenças com a geração do começo do século XX. 

 

4. Recepção, patrimônio e turismo (novembro):  

Esse último módulo pretende tratar de reflexões sobre patrimônio cultural e turismo para pensar 

como é possível a presença clássica na cidade e seu potencial artístico e cultural. 

 

 
 

OBJETIVO GERAL 
 
O objetivo da disciplina é um estudo da recepção do passado greco-romano em Curitiba visando 
uma reflexão sobre a relação história, patrimônio e turismo. 
 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 

 
Estudo interdisciplinar visando novas análises sobre a história de Curitiba, do Paraná, bem como 
o lugar da tradição clássica no estado. Retomada do simbolismo e poesia de Leminski sob uma 
perspectiva pouco estudada, discutindo a relação dessa literatura com a tradição clássica. 
   

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
 

Leitura e discussão de textos pré-selecionados pela professora; Realização de seminários 
temáticos; aulas expositivas. 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 

 
Haverá duas avaliações individuais e escritas na disciplina: 

1. Relatório sobre a documentação levantada (no meio do semestre) 

2. Reflexão crítica sobre patrimônio e a recepção greco-romana em Curitiba (final do 

semestre) 

 

O calendário das atividades e bibliografia mais ampla que será abordada serão apresentados na 
primeira semana de aula.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (3 títulos) 

Bega, M.T.S. 2013. Letras e política no Paraná – simbolistas e anticlericais na República Velhas, 
Curitiba: Editora da UFPR. 
Beltrami, A.N. 2009. Proezas alquímicas: a ciência e o esoterismo de Dario Vellozo na terra das 

Araucárias (Curitiba 1890-1913). Dissertação de Mestrado, UNB. 
Flores, G.G. ‘O raro do reles: um latim de bandido’ in: A pau a pedra a fogo a pique: dez estudos 
sobre a obra de Paulo Leminski, Curitiba: Secretaria da Cultura, 2010, pp.102-139. 



 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (3 títulos) 

Hartog, F. 2003. Os antigos, o passado e o presente. Brasília: Ed. UNB. 
Jenkins, K. 2005. A história Repensada, São Paulo: Editora Contexto.   
Kristiansen, K. 1993. ‘The Strength of the Past and its Great Might: An Essay on the Use of the 

Past’, Journal of European Archaeology, 1, 1, pp. 3-32. 
 

 
 
Professor da Disciplina: Dra. Renata Senna Garraffoni 
 
Assinatura: __________________________________________ 

 

Chefe de Departamento ou Unidade 
equivalente:__________________________________________ 
 
Assinatura: __________________________________________ 
 
 
 
 

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


