
 
 

PROGRAMA DE DISCIPLINA (Ficha 2)

Disciplina: Teoria daHistória 

Natureza: (  X ) Obrigatória / (   ) Optativa

Pré-requisito:  Co-requisito: 

CH Total:60 
CH semanal: 
4 

Padrão (PD): 
X 

Estudo das Teorias da História e seus desdobramentos historiográficos contemporâneos.

Unidade I –  O que é História? Para que serve História?

 A operação histórica; a importância do tempo 

 - polissemia do conceito 

 - história da História 

 

Unidade II – Como se escreve a História?

 - diferentes fontes: escritas, orais, iconográficas e materiais

 - diferentes métodos: narrativo, qualitativo, quantitativo e comparativo
 

Unidade III – Correntes Historiográficas

 História: constituição de uma disciplina e 

 Histórias Nacionais 

 Historicismo 

 Marxismo 

 Escola dos Annales e Nova História

 A história como ficção documentada e outros temas do debate contemporâneo na 

historiografia. 

 
 

Identificar conceitos básicos que norteiam o 

da história. 

 

Analisar e compreender a função do conceito de 

histórico. 

Propiciar o conhecimento dos objetos e das fontes.

Identificar as principais influências ou filiações teóricas dos textos historiográficos.

 
 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

SETOR DE CIÊNCIAS HUMANAS
Departamento de História

PROGRAMA DE DISCIPLINA (Ficha 2) 

 

(  X ) Obrigatória / (   ) Optativa ( X ) Semestral      (  ) Anual(  ) Modular

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

Laboratório 
(LB): 

Campo (CP): Estágio (ES):

EMENTA 

Teorias da História e seus desdobramentos historiográficos contemporâneos.

PROGRAMA 

O que é História? Para que serve História? 

A operação histórica; a importância do tempo  

 

Como se escreve a História? 

diferentes fontes: escritas, orais, iconográficas e materiais 

diferentes métodos: narrativo, qualitativo, quantitativo e comparativo

Correntes Historiográficas 

História: constituição de uma disciplina e de uma ciência:  

Escola dos Annales e Nova História 

A história como ficção documentada e outros temas do debate contemporâneo na 

OBJETIVO GERAL 

Identificar conceitos básicos que norteiam o trabalho do historiador e, ou, do profissional 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Analisar e compreender a função do conceito de “tempo” na construção do conhecimento 

Propiciar o conhecimento dos objetos e das fontes. 

influências ou filiações teóricas dos textos historiográficos.

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

SETOR DE CIÊNCIAS HUMANAS 
Departamento de História 

Código: HH104 

(  ) Anual(  ) Modular 

Modalidade: ( X ) Presencial     (  ) Totalmente EaD    (  

Estágio (ES): 
Orientada 
(OR): 

Teorias da História e seus desdobramentos historiográficos contemporâneos. 

diferentes métodos: narrativo, qualitativo, quantitativo e comparativo 

A história como ficção documentada e outros temas do debate contemporâneo na 

trabalho do historiador e, ou, do profissional 

na construção do conhecimento 

influências ou filiações teóricas dos textos historiográficos. 



Aulas expositivas, discussão de textos, exibição e discussão de filmes. 
 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 

A avaliação dar-se-á de forma processual. Nesse sentido, os alunos serão avaliados de 

diversas formas - através de trabalhos escritos individuais e/ou em grupos, provas - a 

capacidade de argumentação dos alunos a partir de seu conhecimento desenvolvido 

através das estratégias de ensino/aprendizagem no decorrer do semestre. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (3 títulos) 

JENKINS, Keith.  A história repensada. São Paulo: Contexto, 2001. 

LE GOFF, Jacques (org.).  Memória-História. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 

1984. 

REIS, José Carlos.  História & teoria: historicismo, modernidade, temporalidade e verdade. 

Rio de Janeiro: FGV, 2003. 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (3 títulos) 

BURKE, Peter. A Escrita na história. São Paulo: EDUNESP, 1992. 

CADIOU, François et. alli. Como se faz a História – historiografia, método e pesquisa. 

Petrópolis: Vozes, 2007. 

DOSSE, François. A história à prova do tempo: da história em migalhas ao resgate do sentido. 

São Paulo: Unesp, 2001. 

 
Programa válido para o 2º semestre 
letivo de 2016. 
 
Professor da Disciplina: José Roberto 
Braga Portella 
 
Assinatura: 
__________________________________ 
 

Chefe de Departamento ou Unidade 
equivalente 
(carimbo) 
 
 
 
Assinatura: 
__________________________________
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