
Coordenação do Curso

Disciplina: Teoria da História II

Natureza: 
( x ) Obrigatória 
(  ) Optativa 

(x) Semestral      () Anual

Pré-requisito:  Co-requisito: 

CH Total: 60 

CH semanal: 04 
Padrão (PD): 60 

Estudo do processo de definição do campo do conhecimento histórico e das tendências gerais da 
historiografia. 

 
PROGRAMA (itens de cada unidade didática)

 
Esta disciplina analisa as diferentes concepções de história e as expressões que adquiriu desde a 
Antiguidade até o Iluminismo. Divide
 

1. Introdução: História, historiografia e filosofias da história
2. A historiografia clássica: Her
3. A historiografia eclesiástica
4. A historiografia no Renascimento
5. A Ilustração 
6. Filosofias da história: Vico. Kant. Herder. Hegel. Condorcet

 
 
 

 
O aluno deverá ser capaz de identificar os fundamentos da concepção de história nos diferentes 
momentos abordados pela disciplina, da Antiguidade ao Iluminismo. 

 
Identificar as diferentes concepções de história analisadas e 
surgiram; identificar aspectos de continuidade e de ruptura em relação a essas concepções; conhecer os 
principais autores e obras responsáveis pela compreensão e disseminação
historiográfico; compreender a 
estabelecimento da história como disciplina.
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Ficha 2 
 

 

Teoria da História II 

Semestral      () Anual () Modular 

requisito:  Modalidade: (x) Presencial    () Totalmente 

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

 
 

EMENTA (Unidade Didática) 
 

Estudo do processo de definição do campo do conhecimento histórico e das tendências gerais da 

 
 
 

PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 

Esta disciplina analisa as diferentes concepções de história e as expressões que adquiriu desde a 
Antiguidade até o Iluminismo. Divide-se nas seguintes unidades:  

Introdução: História, historiografia e filosofias da história 
A historiografia clássica: Heródoto. Tucídides. Políbio. Tácito. Luciano 
A historiografia eclesiástica 
A historiografia no Renascimento 

Filosofias da história: Vico. Kant. Herder. Hegel. Condorcet 

OBJETIVO GERAL 

O aluno deverá ser capaz de identificar os fundamentos da concepção de história nos diferentes 
momentos abordados pela disciplina, da Antiguidade ao Iluminismo.  

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 

Identificar as diferentes concepções de história analisadas e relacioná-las com o contexto em que 
surgiram; identificar aspectos de continuidade e de ruptura em relação a essas concepções; conhecer os 
principais autores e obras responsáveis pela compreensão e disseminação do pensamento 
historiográfico; compreender a relação entre história e filosofia no contexto iluminista, que antecede o 
estabelecimento da história como disciplina. 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
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Bacharelado com Licenciatura em 

Código: HH 047 

 

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

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

Estudo do processo de definição do campo do conhecimento histórico e das tendências gerais da 

Esta disciplina analisa as diferentes concepções de história e as expressões que adquiriu desde a 

 

O aluno deverá ser capaz de identificar os fundamentos da concepção de história nos diferentes 

las com o contexto em que 
surgiram; identificar aspectos de continuidade e de ruptura em relação a essas concepções; conhecer os 

do pensamento 
relação entre história e filosofia no contexto iluminista, que antecede o 



PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
 
A disciplina será desenvolvida mediante aulas expositivas e discussão de textos e de artigos iniciada pela 
apresentação de seu conteúdo pelos alunos.  
Serão utilizados os seguintes recursos: quadro de giz, notebook e projetor multimídia. 

 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 

Ao longo do curso, para efeito de avaliação, serão aplicadas: 
 
1 prova 
Questões em sala ao final de cada unidade ou autor analisado. 
Apresentações dos alunos como introdução à discussão dos textos  
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (3 títulos) 

GARDINER, Patrick. Teorias da História. Lisboa: Fundação CalousteGulbenkian, 1969. 

KOSELLECK, Reinhart. Futuro passado: contribuição à semântica dos tempos históricos. Rio de Janeiro: 
Contraponto:Ed. PUC-Rio, 2006. 

MOMIGLIANO, A. As raízes clássicas da historiografia moderna. Bauru: Edusc, 2000. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (3 títulos) 

HEGEL, A razão na história: uma introdução geral à filosofia da história. São Paulo: Moraes, 1990.  

FONTANA, J. “A invenção do progresso”. A História dos homens. Bauru: Edusc, 2004. 

CASSIRER, Ernst. A filosofia do iluminismo. Campinas: Unicamp, 1992. 

 
 

 
Professor da Disciplina: ______Andréa Doré____________________________________ 
 

Assinatura: __________________________________________ 

 

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:__________________________________________ 
 

Assinatura: __________________________________________ 
 
 
 
 

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


