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I - Objetivos 
O objetivo da disciplina é identificar conceitos básicos que norteiam o 
trabalho do historiador ou do profissional da história. Para tanto, busca 
analisar e compreender a função do conceito de “tempo” na construção do 
conhecimento histórico; distinguir as “construções” utilizadas pelo historiador 
e pelo profissional da história na produção e veiculação do conhecimento 
histórico – fontes e procedimentos metodológicos –; e problematizar as 
principais tendências e correntes teóricas que fundamentaram o processo de 
construção e consolidação da história nos séculos XIX e XX. 
 
 
II – Conteúdos  
1-) Uma pergunta, várias respostas: o que é a história? 
Conteúdo:  
a-) O que fabrica o historiador? 
b-) Uma escrita e uma prática 
c-) A escrita como prática 
 
2-) A história à prova do tempo 
Conteúdo:  
a-) A história tem uma história 
b-) História, tempo e tempo histórico 
c-) O espaço na história 
 



3-) A autonomia da história  
Conteúdo:  
a-) A história científica: Ranke e a escola metódica 
b-) A história e ciências humanas: Dilthey e o historicismo 
c-) A poética da história: Michelet 
d-) O materialismo histórico: Marx e o marxismo 
 
4-) Os “Annales” e um novo tempo histórico 
Conteúdo:  
a-) O surgimento dos “Annales”: heranças e rupturas 
b-) Afinidades eletivas: história e ciências sociais, uma aproximação crítica 
c-) Os três tempos da história 
 
5-) Viradas críticas: a história no século 
Conteúdo:  
a-) Das mentalidades à história cultural 
b-) História social: a renovação do marxismo 
c-) Jogos de escala: a micro-história 
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IV – Metodologia de aula 
Os encontros serão desenvolvidos por meio de aulas expositivas e 
apresentação e discussão dos textos elencados, a serem combinados e 
distribuídos com os alunos.  
 
 
V – Avaliação 
a-) Deverão ser confeccionados trabalhados de sistematização de leitura dos 
textos de duas das unidades de estudo. Estes trabalhos serão realizados 
individualmente e entregues em datas previamente combinadas. Eles deverão 
ter no máximo quatro laudas e recuperar: idéia central dos autores, 
argumentos importantes para sustentar essa idéia, as fontes de que se utiliza, 
as confluências com campos distintos de conhecimento, a vinculação a 
projetos político-sociais específicos.  



Objetos de avaliação: 
Serão avaliados: redação do texto segundo a norma culta da língua e os 
procedimentos de construção de texto acadêmico, domínio sobre as 
abordagens estudadas, capacidade de estabelecer relações entre os autores 
estudados. Cada relatório valerá no máximo 35 pontos. 
 

b-) Apresentação oral, contemplando acerca dos textos selecionados para 
discussão: tese ou problema central; pergunta principal que o autor se dedica 
a responder; fontes utilizadas; resumo das principais ideias; conclusões do 
autor. Ao final serão apresentadas de uma a duas questões ao restante do 
grupo para discussão.  
Objetos de avaliação: 
Serão avaliados: domínio do conteúdo, fluência na apresentação e domínio do 
tempo. As apresentações, de até 30 minutos, poderão ser realizadas em dupla 
e valerão no máximo 30 pontos. 
 

c-) Avaliação escrita. Será realizada uma avaliação ao final do semestre, 
individual e sem consulta aos textos previamente selecionados. 
Objetos de avaliação: 
Serão avaliados: domínio do conteúdo selecionado, idéia central dos textos, 
capacidade de estabelecer relações entre os autores estudados e as 
confluências com campos distintos de conhecimento. A avaliação valerá no 
máximo 100 pontos. 


