
Disciplina: Teoria da História e Historiografia

Natureza:  
(X ) Obrigatória  
(  ) Optativa 

(X) Semestral

Pré-requisito:  Co-requisito: 

CH Total: 60 

CH semanal: 4 
Padrão (PD): 60

Estudo de conceitos fundamentais da história e das tendências atuais da historiografia.

PROGRAMA (itens de cada unidade didática)
 
1-) Uma pergunta, várias respostas: o que é a história?
a-) O que fabrica o historiador?
b-) Uma escrita e uma prática 
c-) História, tempo e tempo histórico
 
2-) A história à prova do tempo
a-) A história tem uma história 
b-) Da História Magistra Vitae 
 
3-) A autonomia da história 
a-) A história como ciência: Ranke
b-) A história e ciências humanas: Dilthey e o historicismo
c-) A história romântica: Michelet
d-) O materialismo histórico: Marx e o marxismo
 
4-) Os “Annales” e um novo tempo histórico
a-) O surgimento dos “Annales”: heranças e 
b-) Afinidades eletivas: história e ciências sociais, uma aproximação crítica
c-) Os três tempos da história 
d-) Das mentalidades à história cultural
 
5-) Viradas críticas: os debates contemporâneos 
a-) História social: a renovação do marxismo
b-) Jogos de escala: a micro-história
c-) História, narrativa, ficção: o debate “pós

 

Identificar conceitos básicos que norteiam o trabalho do historiador ou do profissional da história.
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
SETOR DE CIÊNCIAS HUMANAS

Departamento de História
 

 

Ficha 2 (variável) 
 

 

Disciplina: Teoria da História e Historiografia 

Semestral      (  ) Anual (  ) Modular 

requisito:  
Modalidade: (X) Presencial     (  ) Totalmente EaD    (  ).............. % 

EaD* 

Padrão (PD): 60 
Laboratório 

(LB): 0 
Campo (CP) 0 Estágio (ES) 0

 

EMENTA (Unidade Didática)  
 

Estudo de conceitos fundamentais da história e das tendências atuais da historiografia.
 

 

PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 

) Uma pergunta, várias respostas: o que é a história? 
) O que fabrica o historiador? 

 
) História, tempo e tempo histórico 

A história à prova do tempo 
 
 às filosofias da história 

 
) A história como ciência: Ranke e a escola metódica 

A história e ciências humanas: Dilthey e o historicismo 
) A história romântica: Michelet 
) O materialismo histórico: Marx e o marxismo 

) Os “Annales” e um novo tempo histórico 
O surgimento dos “Annales”: heranças e rupturas 

) Afinidades eletivas: história e ciências sociais, uma aproximação crítica 
 

) Das mentalidades à história cultural 

) Viradas críticas: os debates contemporâneos  
) História social: a renovação do marxismo 

história 
) História, narrativa, ficção: o debate “pós-moderno” 

OBJETIVO GERAL 
 

dentificar conceitos básicos que norteiam o trabalho do historiador ou do profissional da história.
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Modalidade: (X) Presencial     (  ) Totalmente EaD    (  ).............. % 

Estágio (ES) 0 
Orientada (OR)

 0 

Estudo de conceitos fundamentais da história e das tendências atuais da historiografia. 

dentificar conceitos básicos que norteiam o trabalho do historiador ou do profissional da história. 



OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
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. 

 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
 
Os encontros serão desenvolvidos por meio de aulas expositivas e apresentação e discussão dos textos 
elencados, a serem combinados e distribuídos com os alunos.  

FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 

 a-) Deverão ser confeccionados trabalhados de sistematização de leitura de três unidades da disciplina. 
Estes trabalhos serão individuais e entregues em datas previamente combinadas. Eles deverão ter no 
máximo quatro laudas e recuperar: ideia e argumentos centrais dos autores, fontes utilizadas (se houver), 
as confluências com campos distintos de conhecimento e o debate historiográfico.  
Objetos de avaliação: 
Serão avaliados: redação do texto segundo as normas acadêmicas e gramaticais, domínio sobre as 
abordagens estudadas, capacidade de estabelecer relações entre os autores estudados. Cada relatório 
valerá no máximo 20 pontos. 
 
b-) Apresentação oral, contemplando acerca dos textos selecionados para discussão: tese ou problema 
central; concepção de história; articulação texto e contexto, situando histórica e historiograficamente o 
autor/obra apresentado.  
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 40 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. 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA (3 títulos) 

CERTEAU, Michel de. A escrita da história. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2000. 
 
PROST, Antoine. Doze lições sobre a história. Belo Horizonte: Autêntica, 2008. 
 
REIS, José Carlos. História & teoria: historicismo, modernidade, temporalidade e verdade. Rio de 
Janeiro: FGV, 2003. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (3 títulos) 

BOURDÉ, Guy; MARTIN, Hervé. As Escolas Históricas. Portugal: Publicações Europa-América, 1983. 
 
GINZBURG, Carlo. Mitos, emblemas e sinais. São Paulo: Companhia das Letras,1989. 
 
KOSELLECK, Reinhart (org.). O conceito de história. Belo Horizonte: Autêntica, 2013. 
 



 

 
Professor da Disciplina: Clóvis Gruner 
 

Assinatura: __________________________________________ 

 

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente: Antonio César Almeida Santos 
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