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1. Objetivos 
 
 Dando continuidade ao curso HH181 - Laboratório de História I, esta disciplina pretende aprofundar a reflexão crítica sobre o 
trabalho do historiador e, ao mesmo tempo, oferecer ao aluno um treinamento nas técnicas básicas de pesquisa e análise históricas. 
Enfocando as diversas etapas de elaboração e desenvolvimento de um projeto de pesquisa, o curso será constituído por leituras 
metodológicas, comparação entre ensaios monográficos sobre temas específicos, visitas a arquivos e museus, exercícios de análise 
documental com vários tipos de fonte (manuscritas, iconográficas etc) e oficinas de escrita de textos acadêmicos.  
 Além das duas aulas formais por semana, espera-se que o aluno também desenvolva um trabalho de pesquisa, que exija um 
tempo significativo dentro de arquivos e bibliotecas, consoante com o número de créditos da disciplina.  
 O programa detalhado de atividades e leituras será apresentado na primeira semana de aula, para discussão com os participantes 
do curso. 
 
2. Programa 
 
I. A pesquisa histórica e seus procedimentos 
 - Formulando problemas  
 - Elaborando um projeto 
 - Diálogos com a bibliografia 
 - Os passos da pesquisa 
 - Requisitos básicos de um texto acadêmico 
 
II. As espécies documentais e suas possibilidades  
 - Arquivos, museus e bibliotecas 
 - Fontes manuscritas e impressas 
 - Fontes iconográficas 
 - Objetos da cultura material e edificações  
 
III. A interpretação histórica e suas dimensões 
 - Problemas, abordagens e fontes  
 - Variáveis e procedimentos de análise 
 - 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; 
3. Trabalho escrito individual, sobre tema a ser definido até meados de outubro, para entrega no último dia de aula do curso. 

 


