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O historiador e suas fontes:  
Questões teóricas e procedimentos de pesquisa 
 
 
 
1. Objetivos  
 
 Oferecendo um panorama das principais questões enfrentadas pelos historiadores em seu 
ofício, este curso discutirá especialmente os critérios de seleção e os procedimentos de análise das 
fontes adotados por diversos autores, e suas implicações na construção da interpretação histórica. 
Realizando exercícios com vários tipos documentais, permitindo que o aluno entre em contato 
direto com situações de pesquisa e confrontando diversas possibilidades de abordagem de um 
tema, o curso pretende proporcionar uma reflexão crítica sobre o trabalho do historiador e, ao 
mesmo tempo, um treinamento nas técnicas básicas de pesquisa e análise de documentos. 
 O programa detalhado de atividades e leituras será apresentado no primeiro dia de aula, 
para discussão com os participantes do curso. 
 
2. Programa  
 
I. O conhecimento histórico  
 - história, verdade e ficção 
 - conhecimento, explicação e interpretação 
 - abstração e generalização 
 - a lógica histórica 
 
II. O ofício do historiador 
 - perguntas e problemas 
 - paradigmas, fontes e métodos 
 - abordagens e procedimentos 
 
III. A pesquisa em história 
 - do problema às fontes e vice-versa 
 - diálogos entre fontes e bibliografia 
 - arquivos, museus, bibliotecas 
 - espécies documentais e suas possibilidades  
 - seleção e tratamento das informações 

- construindo narrativas 
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4. Avaliação:  
 

1. Participação nas discussões e atividades durante as aulas; 
 

2. Exercícios escritos solicitados durante o semestre; 
 
2. Trabalho escrito individual, sobre tema a ser definido até meados de outubro, para entrega 

no último dia de aula do curso. 
 


