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EMENTA (Unidade Didática)  

 
Estudos dos conceitos fundamentais da História 

 
 

 
PROGRAMA  

Voltado para os alunos ingressantes no curso de História, esta disciplina problematiza conceitos centrais na 
construção do conhecimento histórico: história, tempo, memória, documento/fonte, verdade/realidade/cientificidade, 
narrativa e historiografia, campos historiográficos, e a relação da historiografia com o conhecimento histórico escolar. 
A disciplina também trabalhará com habilidades e competências fundamentais para a pesquisa e a escrita da História 
– a investigação a partir de problemas, a escrita acadêmica, a leitura dirigida de textos acadêmicos e de fontes. Com 
isso, pretendemos introduzir os alunos nos principais procedimentos da produção do conhecimento histórico, sujeito 
ao constante refazer-se. 

 
OBJETIVO GERAL 

Introduzir aos conceitos fundamentais do saber e da escrita historiográfica - história, tempo, memória, 
documento/fonte, verdade/realidade/cientificidade, narrativa e historiografia, campos historiográficos, e a relação da 

historiografia com o conhecimento histórico escolar. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Desenvolver habilidades e competências relativas à leitura crítica de textos historiográficos e de fontes documentais 

primárias, sabendo distinguir os diferentes procedimentos de análise metodológica dos diversos tipos de fonte 
primária (fontes iconográficas, audiovisuais, epistolares, patrimoniais, arqueológicas). 

Desenvolver habilidades e competências referentes à escrita acadêmica historiográfica, com a produção de resenhas 
e ensaios críticos de textos historiográficos, relatórios sobre o conhecimento histórico escolar e sobre o uso de fontes 

primárias, elaboração de planos de trabalho. 
Desenvolver habilidades e competências relativas à apresentação oral de trabalhos em formato de seminário, grupos 

de discussão e debate de textos acadêmicos, visando à integração entre o campo da pesquisa com o campo do 
ensino de História. 

 
 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
 
Aulas expositivas dialogadas, baseadas na discussão crítica de textos, oficinas de análise de fontes primárias e de 
material didático, e elaboração de plano de pesquisa, contando com os seguintes recursos: quadro de giz, notebook e 
projetor multimídia. 



FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 

A disciplina contará com 4 instrumentos de avaliação: 
 
1) Prova escrita individual – em sala de aula, sem consulta – dia 31/03. Valor: 100 pontos, peso 1. 
2) Relatório da oficina de livros didáticos – impresso, em grupo – entrega no dia 16/04 (formato a ser divulgado 

em detalhes no primeiro dia da oficina). Valor: 100 pontos, peso 1. 
3) Seminário e Relatório da oficina de fontes históricas  - Entrega do relatório escrito no dia 07/05; 

apresentação oral nos dias 28/04, 05/05 e 07/05. Valor: 100 pontos, peso 1 
4) Seminário e Relatório do seminário de planos de trabalho – 18, 23 e 25 de junho. Os grupos entregarão o 

relatório escrito no dia 18/06, e ordem das apresentações será definida por sorteio a cada dia de apresentação. 
Valor: 100 pontos, peso 1. 

 
A média final será a média aritmética das quatro avaliações. 
 
Possíveis relatórios complementares poderão ser incorporados à nota de uma das avaliações (ex. Oficina de Teoria 
com os alunos do PET) – a ser acertado com a turma no decorrer do curso. 
 
Aviso: Plágios acarretarão em nota zero na avaliação. Entrega atrasada de avaliações também acarretará zero na 
nota. 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (3 títulos) 

BLOCH, Marc. Apologia da História ou O Ofício do Historiador. RJ: Jorge Zahar, 2001. 
BURKE, Peter. A escrita da História – novas perspectivas. São Paulo, UNESP, 1992. 
JENKINS, Keith. A História Repensada. SP: Contexto, 2005, 3ª Ed. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (3 títulos) 

BURKE, Peter. O que é História Cultural?. RJ: Jorge Zahar, 2008, 2ed. Revisada. 
BURKE, Peter. Testemunha ocular – História e Imagem. Bauru-SP: Edusc, 2004. 
LE GOFF, Jacques. A nova história. São Paulo: Martins Fontes, 1990. 
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