
Disciplina: Tópicos especiais da operação historiográfica: metódica e 
sistemática

1. A operação historiográfica e a noção de prova. (3 encontros)
a) Droysen, G. “Manual de Teoria da História”  EU
b) Rusen, J. “Metodologia”.  EU
c) Aron, R. “Los universos espirituales y la pluralidade de los sistemas de 

interpretación”  EU

d) De Certeau. M. “A operação historiográfica”  EU
e) Ginzburg. C. “Exphrasis e citação”  José Fábio
f) Ginzburg. C. “Sobre Aristóteles e a história, outra vez”  José Fábio

g) Perelman, C. “O argumento pragmático”.  Leonardo 
h) Perelman, C. “Lógica e Retórica?”.  
i) Perelman, C. “Evidência e prova”, “Retórica e filosofia” 

2. Construção e utilização de conceitos na história. (3 encontros)
a) Koselleck, R. “ ‘Progress’ and ‘Decline’: an appendix to the history of two concepts”. 
 

b) Koselleck, R. “Ponto de vista, perspectiva e temporalidade”  
c) Ranciniére, J. “O conceito de anacronismo e a verdade do historiador”  

 Trabalho: Produzir definições para os principais conceitos que podem ser 
observados nas fontes de cada projeto de pesquisa: definir, dialogar, demonstrar 
como auxilia na construção de seu objeto.

3. Modelos explicativos e formas de inteligibilidade na história. (5 
encontros)

a) Rusen, J. “Sistemática”  EU
b) Auerbach, E. “A cicatriz de Ulisses”  

c) Weber, M. “Estudos críticos sobre lógica das Ciências da Cultura”  
d) Gallie, W. B. “Narrative and historical understanding”  
e) Mandelbaum, M. “A note on history as narrative”.  

 Trabalho: Dialogar com a historiografia pertinente: proposta investigativa, 
aproximações e distanciamentos com a pesquisa em curso, possibilidades de uso a 
partir de um exemplo empírico.

4. Representação historiadora e heurística. (3 encontros)
a) Mink, L. “Narrative form as cognitive instrument” 
b) Furet, F. “From narrative history to problem-oriented history” 
c) Rusen, J. “Pode-se melhorar o ontem?” 



d) Ricoeur, P. “História/Epistemologia”. 

A avaliação levará como critério: 1. Participação nos debates em sala de aula (1 pt); 
2. Qualidade das atividades apresentadas (2 pts, cada); 3. Qualidade do trabalho 
final (5 pts).

 


