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EMENTA   
 

Estudo de revisão historiográfica acerca das construções históricas pelas imagens e narrativas. 
 
 
 

 
PROGRAMA  

 
Eixo I:  

- O que nos diz uma imagem e o que imagem quer dizer? 
- Uma arqueologia da imagem 
- Figuração e imaginação: problemas semânticos 
- A imagem e a formação do vivente humano 
- Imagem e subjetividade 

  
Eixo II:  

- Como olhar para uma imagem?; 
- As imagens e o problema do observador; 
- A questão dos usos da imagem no moderno: fotografia e cinema; 

 
Eixo III:  

- Os dispositivos ou as caixas pretas: formação das imagens; 
- Modos de percepção: a imagem e o movimento 
- As imagens em movimento: olhar para o cinema e para a história. 

 
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 dos nexos entre história, imagens e narrativa; 
Estudar algumas noções referentes aos conceitos de imagem e narrativa no que diz respeito à questão 
histórica; 
Apontar, num âmbito de discussão das correntes teóricas contemporâneas, modos de pensar os usos da 
imagem e as formas de narratividade históricas (entre cinema, literatura e ciência histórica);  



Estudar os pensamentos acerca da narrativa histórica bem como os desdobramentos dos saberes 
históricos desde o ponto de vista da narratividade (cruzamentos entre teorias da história, teorias literárias 
e teorias da imagem). 
 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
Contextualizar e analisar imagens, filmes e textos a partir do estudo da constituição da narratividade 
contemporânea;  
Compreender, por meio de análises, a função e utilização das imagens nos contextos cinematográfico, 
literário e histórico; 
Proporcionar ao aluno, por meio da leitura de diversos autores contemporâneos que discutem problemas 
atinentes às questões sobre imagem e narratividade, as condições necessárias para a iniciação ao 
trabalho acadêmico em suas diversas modalidades:  
 

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 em duas etapas: 

1) uma prova dissertativa (50% da nota); 
2) um trabalho em grupo (50% 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, imagem e narrativa 2016. Somente por esse endereço se dará a comunicação acerca 
de tarefas, leituras, atividades, avisos, etc. 
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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. 


