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Historiografia e escrita da história: um campo de estudo

o Historiografia: história, escrita da história e 
o Historiografia Brasileira: um campo de estudo

História Colonial: o início da historiografia e os debates atuais
o Os contemporâneos da colônia
o As possibilidades do “sistema colonial

A polêmica da historiografia sobre a escravidão negra
o A escravidão como um convívio social ameno
o O processo violento da escravidão

A historiografia do, no e sobre o império
o A historiografia sobre a independência
o O IHGB e a construção da nação
o Teses sobre o período monárquico

A história que se conta na República
o A historiografia dos inícios republicanos
o Golpe de 30: entre uma nova fase do sistema e as memórias vencedoras
o A história dos Anos de Chumbo
o Historiografia e história do tempo presente

   

Compreender a Historiografia Brasileira em dois aspectos ele
histórico sobre determinados períodos considerados relevantes à história do Brasil e
teóricas, metodológicas e epistemológicas da escrita da história nos diferentes períodos da 

Desenvolver habilidades e competências que permitam identificar as características de um texto historiográfico
Identificar e compreender as questões colocadas como principais e tradicionais conforme as obras de referência 
sobre a escrita da história no e do Brasil
Identificar, localizar e problematizar
com suas propostas teórico-metodológicas) e seus respectivos tempos.

Aulas expositivas dialogadas, com base em textos
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Historiografia Brasileira 

) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular 

requisito:  Modalidade: (X) Presencial     (  ) Totalmente 

Laboratório (LB): 0 Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 Orientada (OR): 0

 

 
EMENTA (Unidade Didática)  

Historiografia Brasileira 
 
 
 

PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 

Historiografia e escrita da história: um campo de estudo 
Historiografia: história, escrita da história e o historiador 
Historiografia Brasileira: um campo de estudo 

História Colonial: o início da historiografia e os debates atuais 
Os contemporâneos da colônia 

sistema colonial” 
historiografia sobre a escravidão negra 

convívio social ameno 
O processo violento da escravidão 

A historiografia do, no e sobre o império 
A historiografia sobre a independência  
O IHGB e a construção da nação 

sobre o período monárquico 
A história que se conta na República 

dos inícios republicanos 
Golpe de 30: entre uma nova fase do sistema e as memórias vencedoras 
A história dos Anos de Chumbo 

tória do tempo presente 

OBJETIVO GERAL 
Historiografia Brasileira em dois aspectos elementares: 1) um conjunto organizado do conhecimento 

histórico sobre determinados períodos considerados relevantes à história do Brasil e
teóricas, metodológicas e epistemológicas da escrita da história nos diferentes períodos da 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 

Desenvolver habilidades e competências que permitam identificar as características de um texto historiográfico
Identificar e compreender as questões colocadas como principais e tradicionais conforme as obras de referência 

e do Brasil. 
e problematizar coerentemente os principais autores conforme suas respectivas 

metodológicas) e seus respectivos tempos. 
PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 

com base em textos e análises e o uso de quadro, giz, notebook e projetor multimídia.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
CIÊNCIAS HUMANAS  

Departamento de História 

Código: HH068 

 

Totalmente EaD    (  ).............. % EaD* 

Orientada (OR): 0 Prática Específica (PE): 0 

um conjunto organizado do conhecimento 
histórico sobre determinados períodos considerados relevantes à história do Brasil e 2) as condições materiais, 
teóricas, metodológicas e epistemológicas da escrita da história nos diferentes períodos da história do Brasil 

Desenvolver habilidades e competências que permitam identificar as características de um texto historiográfico. 
Identificar e compreender as questões colocadas como principais e tradicionais conforme as obras de referência 

coerentemente os principais autores conforme suas respectivas obras (de acordo 

giz, notebook e projetor multimídia. 



FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 

A disciplina contará com três avaliações: 
1) Debates e apresentações de textos e entrega de relatórios de leituras quando não houver debate (valendo 

10) 
2) Trabalho temático e de análise historiográfica a partir da obra de um autor relacionado ao tema da disciplina 

(valendo 30) 
3) Prova (valendo 60) 
A nota final consistirá na soma das três notas. 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA (3 títulos) 

FREITAS, Marcos Cezar de (org.). Historiografia brasileira em perspectiva. São Paulo: Contexto, 1998. 
 

IGLÉSIAS, Francisco. Historiadores do Brasil: capítulos de historiografia brasileira. Rio de Janeiro: Nova Fronteira; 
Belo Horizonte: UFMG, 2000. 
  

RODRIGUES, José Honório. História da História do Brasil. São Paulo: Ed. Nacional/Brasília: INL, 1979. 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (3 títulos) 
LAPA, José Roberto do Amaral. Historiografia brasileira contemporânea: a história em questão. Petrópolis: Vozes, 
1981. 
 
REIS, José Carlos. As identidades do Brasil: de Varnhagen a FHC. Rio de Janeiro: FGV Editora, 1999. 
 

SANTIAGO, Silviano (org.). Intérpretes do Brasil. Rio de Janeiro: Nova Aguiar, 2000. 
 

 

 
Professor da Disciplina: Fabio Sapragonas Andrioni 
 

Assinatura: __________________________________________ 

 

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:   __________________________________________ 
 

Assinatura: __________________________________________ 
 
 
 
 

*OBS: ao assinalar a opção % EAD, indicar a carga horária que será à distância. 


