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Ficha 2 (variável) – Período especial (Res. 65/2020-CEPE) 

Disciplina ofertada em período especial para o Curso de História – Memória e Imagem. 

Disciplina: Teoria da História A Código: HH209 

Natureza:  
( X ) Obrigatória  
(  ) Optativa 

( X ) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular Nº de vagas: 31 

Pré-requisito:  Co-requisito:  Modalidade: (  ) Presencial     (  ) Totalmente EaD   (  )*C.H.EaD 

CH Total: 60 

CH semanal: 
Padrão (PD):  

Laboratório 
(LB):  

Campo 
(CP):  

Estágio 
(ES):  

Orientada 
(OR):  
 

Prática 
Específica (PE):  

 

EMENTA: Estudo de conceitos fundamentais da teoria da História, suas características, problemas e 
desdobramentos e introdução à pesquisa e ao texto historiográfico. 
 

PROGRAMA: Apresentação de noções gerais e introdutórias sobre teoria(s) e método(s) em História, 
apontando para os fundamentos da construção do conhecimento histórico e da prática historiográfica. 

OBJETIVO GERAL: Sistematizar conhecimentos sobre teoria da História e historiografia. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Propiciar às e aos estudantes contato com textos que abordam aspectos 
epistemológicos e metodológicos da História; apresentar e discutir noções gerais sobre a prática 
historiográfica (teorias, conceitos, fontes); conhecer alguns dos referenciais teóricos que informam os 
textos historiográficos. 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS e CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 
A disciplina será ministrada conforme as informações constantes nos módulos descritos abaixo. 
 
Módulo 1 (carga horária total: 8 horas) 
Atividade síncrona: 03 de novembro, das 19h às 21h, via plataforma Jitsi (ou Teams). 
Recepção às/aos estudantes; apresentação e discussão do plano de ensino. Preleção sobre a estrutura do 
texto historiográfico, abordando a referenciação, citações, bibliografia e fontes. Apresentação de noções 
gerais sobre a redação científica. Indicações sobre fichamento de leitura. Apresentação de informações 
gerais sobre a prática historiográfica atual. 
Atividade assíncrona: leitura e fichamento do texto: DENIPOTI, Cláudio. Historiadores citando 
historiadores: afirmações de verdades e a construção do discurso histórico (Diogo Borel e as traduções da 
Constituição francesa). Práticas da História - Journal on Theory, Historiography and Uses of the Past, n. 7, 
p. 133-160, 2018. Disponível em: < http://www.praticasdahistoria.pt/pt/numeros/praticas-da-historia-no-
7-2018/ >. Envio, pelas/pelos estudantes, do fichamento do texto, até as 18h do dia 07 de novembro (carga 
horária: 6 horas). 
 
Módulo 2 (carga horária total: 8 horas) 
Atividade síncrona: 10 de novembro, das 19h às 21h, via plataforma Jitsi (ou Teams). 
Preleção e discussão sobre as características do texto historiográfico, citação e referenciação, e suas 
relações com a realidade. 
Atividade assíncrona: leitura e fichamento do texto: NICOLAZZI, Fernando. O historiador enquanto leitor: 
história da historiografia e leitura da história. História da historiografia, n. 13, p. 63-77, 2013. DOI: 
https://doi.org/10.15848/hh.v0i13.675. Envio, pelas/pelos estudantes, do fichamento do texto, até as 18h 
do dia 14 de novembro (carga horária: 6 horas). 
 
Módulo 3 (carga horária total: 8 horas) 
Atividade síncrona: 17 de novembro, das 19h às 21h, via plataforma Jitsi (ou Teams). 

http://www.praticasdahistoria.pt/pt/numeros/praticas-da-historia-no-7-2018/
http://www.praticasdahistoria.pt/pt/numeros/praticas-da-historia-no-7-2018/
https://doi.org/10.15848/hh.v0i13.675
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Preleção e discussão sobre as práticas historiográficas e as concepções de história da Antiguidade ao 
período moderno. 
Atividade assíncrona: leitura e fichamento do texto: MELLO, Ricardo Marques de. O que é teoria da 
História? Três significados possíveis. História e perspectivas, n. 46, p. 365-400, 2012. Disponível em: < 
http://www.seer.ufu.br/index.php/historiaperspectivas/article/view/19457/10452 >. Envio, pelas/pelos 
estudantes, de fichamento do texto, até as 18h do dia 21 de novembro (carga horária: 6 horas). 
 
Módulo 4 (carga horária total: 8 horas) 
Atividade síncrona: 24 de novembro, das 19h às 21h, via plataforma Jitsi (ou Teams). 
Preleção e discussão sobre concepções acerca da(s) teoria(s) da história, seus significados, aplicação e 
possibilidades, indicando também algumas concepções de história atinentes aos séculos XVIII e XIX. 
Atividade assíncrona: leitura e fichamento do texto: D’ALÉSSIO, Márcia Mansor. Teoria e História: uma 
relação delicada. Expedições – Teoria da História e Historiografia, v. 7, n. 2, p. 157-174, 2016. Disponível 
em: < https://www.revista.ueg.br/index.php/revista_geth/article/view/4559 >. Envio, pelas/pelos 
estudantes, de fichamento do texto, até as 18h do dia 28 de novembro (carga horária: 6 horas). 
 
Módulo 5 (carga horária total: 8 horas) 
Atividade síncrona: 01 de dezembro, das 19h às 21h, via plataforma Jitsi (ou Teams). 
Preleção e discussão sobre a concepção de história para os historicistas alemães e a crítica à cientificidade 
da história. 
Atividade assíncrona: leitura e fichamento do texto: REIS, José Carlos. O lugar da teoria-metodologia na 
cultura histórica. Revista de Teoria da História, v. 3, n. 6, p. 4-26, 2011. DOI: 
https://doi.org/10.5216/rth.v6i2.28973. Envio, pelas/pelos estudantes, de fichamento do texto, até as 18h 
do dia 05 de dezembro (carga horária: 6 horas). 
 
Módulo 6 (carga horária total: 8 horas) 
Atividade síncrona: 08 de dezembro, das 19h às 21h, via plataforma Jitsi (ou Teams). 
Preleção e discussão sobre as concepções de história pelos metódicos franceses e historiadores vinculados 
à “Escola dos Annales” e sobre a pertinência da teoria para a prática da história. 
Atividade assíncrona: leitura e fichamento do texto: SANTOS, Antonio Cesar de Almeida. Tempos de 
transição e intenção autoral: questões para a história do pensamento político. In: VÁSQUEZ, Georgiane G. 
H.; DENIPOTI, Cláudio (Orgs.). Tempos de transição. Porto Alegre: Editora Fi, 2019, p. 39-62. [eBook]. 
Disponível em: < https://www.editorafi.org/647tempos >. Envio, pelas/pelos estudantes, de fichamento 
do texto, até as 18h do dia 12 de dezembro (carga horária: 6 horas). 
 
Módulo 7 (carga horária total: 8 horas) 
Atividade síncrona: 15 de dezembro, das 19h às 21h, via plataforma Jitsi (ou Teams). 
Preleção e discussão sobre o emprego de conceitos na análise histórica, bem como a indicação de 
concepções de história vigentes desde as décadas finais do século XX. 
Atividade assíncrona: leitura e fichamento do texto: BARROS, José D’Assunção. Teoria e formação do 
historiador. Teias, v. 11, n. 23, p. 41-62, 2010. Disponível em: < https://www.e-
publicacoes.uerj.br/index.php/revistateias/article/view/24129 >. Envio, pelas/pelos estudantes, de 
fichamento do texto, até as 18h do dia 18 de dezembro (carga horária: 6 horas). 
 
Módulo 8 (carga horária total: 4 horas) 
Tendo em vista o recesso de final de ano e período de férias do docente, as atividades da disciplina serão 
retomadas no dia 26 de janeiro de 2021, com a realização de atividade síncrona, das 19h às 21h (via 
plataforma Jitsi ou Teams), que constará de uma revisão dos conteúdos abordados na disciplina, a partir 
do último texto enviado às/aos estudantes. 

http://www.seer.ufu.br/index.php/historiaperspectivas/article/view/19457/10452
https://www.revista.ueg.br/index.php/revista_geth/article/view/4559
https://doi.org/10.5216/rth.v6i2.28973
https://www.editorafi.org/647tempos
https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/revistateias/article/view/24129
https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/revistateias/article/view/24129
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Atividade assíncrona: envio pelas/pelos estudantes de texto sobre tema a ser definido no dia 26 de janeiro, 
concernente aos conteúdos trabalhados nos módulos anteriores. Envio do texto até as 18 horas do dia 30 
de janeiro (carga horária: 2 horas). 
 
Observações: 

1) Caso ocorram problemas técnicos que inviabilizem a participação de estudantes nas atividades 
síncronas, os mesmos receberão as devidas informações por e-mail (ou por outra forma de 
comunicação), garantindo o acesso aos conteúdos trabalhados. 

2) Os fichamentos e o trabalho final deverão ser salvos em arquivos no formato PDF e enviados para 
o e-mail do docente, nos prazos estipulados. 

 

AVALIAÇÃO e FREQUÊNCIA: 
O processo de avaliação contemplará: 

1) redação e envio de fichamentos dos textos (7), conforme descrito no item “Procedimentos 
didáticos e cronograma de execução”. O fichamento deverá seguir modelo definido pelo docente 
da disciplina. Cada fichamento apresentado no prazo estipulado valerá até 10 (dez) pontos. 

2) redação de trabalho final (texto referido no módulo 8), que valerá até 10 (dez) pontos. 
Para o cálculo da média parcial, a nota dos fichamentos terá peso 1 (um) e a nota do trabalho final terá 
peso 3 (três). Em atenção ao § 4º, do Artigo 12, da Resolução 65/20-CEPE, o exame final, caso necessário, 
será realizado no dia 23 de fevereiro, conforme instruções a serem comunicadas com a antecedência 
necessária. 
Em relação à frequência, atendendo aos §§ 1º e 2º, do Artigo 12, da Resolução 65/20-CEPE, ela será 
considerada conforme os módulos de atividades acima descritos, atribuindo-se a cada hora uma presença, 
desde que a leitura e fichamento dos textos e envio do trabalho final sejam realizados nos prazos indicados. 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA E COMPLEMENTAR: 
A Bibliografia básica é a informada no item Procedimentos didáticos e Cronograma de execução (acima). 
 
A Bibliografia complementar (abaixo) poderá ser consultada quando da reabertura da Biblioteca do Setor 
de Ciências Humanas, não sendo requerida para o desenvolvimento do presente Plano de ensino, dado o 
caráter excepcional do período especial instituído pela Resolução 65/20-CEPE. 
ARÓSTEGUI, Julio. A pesquisa histórica : teoria e método. Bauru (São Paulo): EDUSC, 2006. 
BURKE, Peter (Org.). A escrita da História : novas perspectivas. 4 reimp. São Paulo: Ed. Unesp, 1992. 
CHARTIER, Roger. A história ou a leitura do tempo. 2.ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2010. 
DOSSE, François. A história. Bauru (São Paulo); Edusc, 2003. 
JENKINS, Keith. A História repensada. São Paulo: Contexto, 1991. 
 

 

 
Docente responsável pela Disciplina e respectivo contato: 
Antonio Cesar de Almeida Santos 
E-mail de contato do docente: prof.cesarufpr@gmail.com 
 
 
Chefe de Departamento ou Unidade equivalente: 
Assinatura: __________________________________________ 
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