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UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
Instituto de História 
Departamento de História 
Curso de Graduação em História 
2022.2 
 
Professora: Janaina Cordeiro (janainamcordeiro@gmail.com)   
Disciplina:  História e Biografia  
Código: GHT00076  Carga Horária: Teórica: 20hs  Prática: 40 
Período: 02/2022  
Turno: Noturno  Horário: 2a e 4ª – 20/22h  
 
EMENTA: A biografia como gênero. Biografia e historicismo. Crise e renascimento do 
gênero. A “nova biografia”. Escrita da história e biografias. Micro-história e micro-
biografias. A construção dos grandes personagens. Biografia coletiva: prosopografia. 
Biografia, memória e história. Biografia e História Publicar. Biografias e escritas de si: 
autobiografias e ego-história.  
 
OBJETIVOS: 
- Analisar a construção do gênero biografia na historiografia, identificando 
mudanças de concepção e abordagem; 
Reconhecer as especificidades das narrativas biográficas, métodos e procedimentos e 
análise;  
- Reconhecer a historicidade do gênero e as diferentes modalidades de biografias;  
- Analisar as relações entre biografia e memória;  
- Identificar acervos e fontes biográficas;  
- Desenvolver exercícios de análise biográfica.  
 
PROGRAMA: 
Partindo da proposta mais ampla da ementa e dos objetivos gerais da disciplina, o curso 
proporá um recorte específico em torno das reflexões sobre história e biografia. Assim, 
além da análise teórica e metodológica mais ampla da biografia como gênero, o curso 
discutirá o estudo de biografias em situações limite e regimes autoritários. Propõe, nesse 
sentido, refletir sobre a biografia como fonte e como objeto; suas possibilidades e limites 
para refletir sobre as experiências históricas, individuais e coletivas, sob guerras, 
ditaduras e situações-limite, no século XX, em particular no espaço europeu.  
 
Unidade 1: Biografia e história 
- A biografia como gênero 
- Biografia e história política 
- Biografia e memória 
- Biografia, acervos e fontes 
 
Unidade 2: Biografia e regimes autoritários 
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- Biografia e experiências autoritárias 
- Biografia, testemunho e situações-limite 
- Biografias de ditadores e perpetradores: possibilidades e limites 
- Estudos de caso 
 
AVALIAÇÃO:  

1) Avaliação escrita: uma avaliação realizada em sala de aula, abrangendo o 
conteúdo do curso, realizada em sala de aula. A prova será composta por 2 
questões. Com consulta (40% da nota). 

2) Avaliação 2: entrega do resumo que orientará a realização do trabalho final dos 
alunos (10% das notas). 

3) Avaliação 3: trabalho final. O trabalho deverá ser realizado, preferencialmente, 
em dupla e consistirá na construção de uma proposta de utilização de estudos 
biográficos em sala de aula. Sob este aspecto, os alunos deverão elaborar uma 
proposta de utilização de biografias e perfis biográficos para o estudo de uma 
determinada época. (50% da nota) 
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