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I. Ementa e justificativa 

 

O presente curso objetiva analisar o papel exercido pela narrativa no que se refere à 

constituição de sentido e orientação prática, considerando dois polos característicos 

da cultura contemporânea: de um lado, a ciência e a técnica enquanto ideologia e, de 

outro, a constituição da identidade dos indivíduos e dos grupos. Nossa hipótese parte 

do princípio de que o discurso técnico não é suficiente para sustentar a prática e a 

orientação dos indivíduos e dos grupos; isso devido ao fato de que “identidade” não 

pode ser encarada como “substância”. Nesse sentido, o curso se dividirá em quatro 

partes: na primeira, discutir-se-á a ciência como “ideologia da exatidão”; na segunda, 

tratar-se-á das críticas ao discurso mencionado acerca da ciência, em diferentes 

campos do saber (Teologia, Psicologia e Literatura); na terceira, será examinada a 

noção de identidade no interior da perspectiva existencialista e, na última e quarta 

parte, questões sobre a narrativa ocuparão o centro do debate.  

 

II. Conteúdo Programático 

 

Parte 1. A ciência e a ideologia da exatidão 

MOLES, Abraham A. Introdução; Racionalidade pobre e cientificidade mínima. In: As 

ciências do impreciso. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1995, p. 15-58.  

Parte 2.  A crítica ao discurso tecnicista, nos diversos campos do saber  

CHESTERTON, G. K. O maníaco; O suicídio do pensamento. In: Ortodoxia. São Paulo: 

Mundo cristão, 2008, p. 25-75.  

SABATO, Ernesto. A resistência. São Paulo: Companhia das Letras, 2008.  

BOSS, Medard. Angústia, culpa e libertação (Ensaios de psicanálise existencial). São 

Paulo: Livraria Duas Cidades, 1988.  
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MILLER, Jacques-Alain; MILNER, Jean-Claude. Você quer mesmo ser avaliado: 

entrevistas sobre uma máquina de impostura. Barueri/São Paulo: Manole, 2006.   

RUSEN, J. Razão histórica. Brasília: Editora UnB, 2008. 

Parte 3. A identidade examinada pela perspectiva do existencialismo 

SARTRE, Jean-Paul. O existencialismo é um humanismo. In: SARTRE. São Paulo: Nova 

Cultural, 1997 (Coleção Os Pensadores), p. 02-32.   

Parte 4. A narrativa em suas características elementares e sua relação com a 

identidade  

ORTEGA Y GASSET, J. A História como sistema. In: História como sistema. Mirabeau ou 

o político. Brasília: Editora da Universidade de Brasília, 1982, p. 27-58.  

RUSEN, J. Pragmática – a constituição do pensamento histórico na vida prática. In: 

Razão histórica. Brasília: Editora UnB, 2008, p. 53-94.  

DOMINGUES, Ivan. A experiência do tempo e da História. In: O fio e a trama: reflexões 

sobre o tempo e a história. São Paulo: Iluminuras; Belo Horizonte: Editora da UFMG, 

1996, p. 17-64.   

GINZBURG, C. Sinais: raízes de um paradigma indiciário. In: Mitos, emblemas, sinais: 

morfologia e história. São Paulo: Companhia das Letras, 1989, p. 143-180.    

 RICOEUR, Paul. Tempo e narrativa: a tríplice mimese. In: Tempo e narrativa. 

Campinas/SP: Papirus, 1994. (Tomo I), p. 85-131.  

CHARTIER, Roger. A verdade entre a ficção e a História. In: SALOMON, Marlon (org). 

História, verdade e tempo. Chapecó/SC: Argos, 2011, p. 347-370.  

  

III. Avaliação 

O conceito a ser obtido no curso dependerá da presença nas aulas e da entrega de um 

artigo, nos moldes da ABNT, que discuta os temas tratados no decorrer do semestre 

por meio da eleição de uma problemática específica (à escolha do aluno) OU da 

relação entre os temas do curso e a pesquisa realizada por cada pós-graduando.         


