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Ementa:
O objetivo da disciplina é refletir sobre princípios teóricos relacionados à pesquisa e produção do

conhecimento historiográfico na área de Política, Memória e Cidades. O curso está organizado a partir

de três eixos de questões que se articulam entre si. O primeiro eixo remete a perguntas iniciais: quais

aspectos do passado são recordados ou considerados relevantes? Quais os critérios de seleção desses

aspectos? Quais grupos sociais e demandas estão articulados em torno destas questões? O segundo

eixo é em torno da historiografia e o diálogo com as práticas sociais de produção de sentido. A tarefa

de compreensão dos sentidos, articulada a partir de premissas teóricas e da historiografia, demanda

compreender o conflito de interpretações como uma das riquezas da pesquisa histórica. Por fim, o

último eixo, dialoga com as pesquisas dos pós-graduandos e o reconhecimento dos desafios teórico-

metodológicos de suas pesquisas. Múltiplas teorias da História serão articuladas para compreender o

horizonte que articula as primeiras questões e as pesquisas que serão desenvolvidas no Programa de

Pós-Graduação.

A proposta de curso, com aprofundamento das aulas e bibliografia, será discutida e ampliada a partir

das propostas de pesquisas dos pós-graduandos.

Bibliografia inicial:

ARENDT, Hannah. Responsabilidade e Julgamento. S. Paulo: Companhia das Letras 2004.
BOHOSLAVSKY, Ernesto et al. (orgs.) Problemas de historia reciente del Cono Sur. Buenos Aires:
Prometeo, 2010.

HARTOG, François. Evidências da História: o que os historiadores veem. Belo Horizonte:
Autêntica, 2011.
JABLONKA, Ivan. La historia es una literatura contemporánea. Buenos Aires: FCE, 2016.
KOSELLECK, Reinhart. Futuro Passado. Rio de Janeiro: Contraponto, 2006.

LA CAPRA, Dominick. History and Its Limits. Ithaca: Cornell University Press, 2009.
PALTI, Elias. Verdades y saberes del marxismo: reacciones de una tradición política ante su "crisis".
Buenos Aires: FCE, 2005.

RICOEUR, Paul. La memoria, la historia, el olvido. (La Mémoire, l’histoire, l’obli) (Epílogo: El

perdón difícil) Buenos Aires: FCE, 2000.

SHOHAT, Ella; STAM, Robert. Crítica da imagem eurocêntrica: multiculturalismo e

representação. S. Paulo: Cosac Naif, 2006.


