
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

SETOR DE CIÊNCIAS HUMANAS 
Departamento de História 

PROGRAMA DE DISCIPLINA (Ficha 2)

Disciplina: Teoria da História II Código: HH 047

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

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

CH Total: 60 
CH semanal: 4 Padrão (PD): 60 Laboratório 

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

EMENTA 

Estudo do Processo de Definição do Campo do Conhecimento Histórico e das tendências Gerais da 
Historiografia

PROGRAMA 

Título: O nascimento da disciplina histórica como ciência e as tensões envolvidas nesse processo 

Diante dos debates que atualmente se colocam sobre a produção do conhecimento histórico, torna-se fundamental 
compreender o período de nascimento da disciplina, quais foram os conceitos que a caracterizavam e as discussões 
em torno de sua relação com a ciência, a verdade, a razão, o progresso e os direitos do homem, principalmente 
pensando na visão iluminista de história. No entanto, contestações a essa visão universal foram produzidas no 
próprio século XVIII, sendo crucial as figuras de Mary Wollstonecraft e Olympe de Gouges. O século XIX insistiu 
na proximidade da história com o conhecimento científico, subordinando-a a leis tais como as da matemática e 
da física. Nesse contexto, são fundamentais as reflexões sobre o positivismo, o historicismo e a Escola Metódica. 
Mas o mesmo período também produziu críticas contundentes a essa concepção de história, com Nietzsche e Marx, 
por exemplo.

OBJETIVO GERAL 

Compreender o nascimento da disciplina histórica, ressaltando a sua ligação com o nacionalismo e o papel 
preponderante que a ciência, a razão e a verdade passam a ter para legitimar o progresso ocidental e europeu nos 
séculos XVIII e XIX. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Entender as tensões envolvidas nesse processo de nascimento da disciplina, destacando as visões críticas que 
também estiveram presentes nesse contexto.

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 

As aulas serão compostas pela exposição das discussões levantadas pelos textos previamente selecionados e pelos 
seminários, que serão realizados ao final de cada unidade temática desenvolvida pela disciplina. 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 

A avaliação privilegiará os seguintes exercícios: 

1) Trabalho individual, que privilegiará o exercício comparativo entre duas/ois autoras/es lidas/os na 
disciplina, a ser escrito fora da sala de aula - 60 pontos 

2) Seminário de textos elencados pela disciplina ou outro exercício escrito individual sobre o texto de um/a 
dos/as autores/as lido/a na disciplina, a ser escrito fora da sala de aula - 40 pontos
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