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EMENTA

Estudo teórico-prático  de  procedimentos  metodológicos  envolvidos  na  produção  de  um projeto  de  pesquisa  em
História.

PROGRAMA

A  disciplina  será  desenvolvida  a  partir  das  diversas  discussões  teórico-metodológicas  empreendidas  pela
historiografia na produção do conhecimento histórico. O curso será organizado por meio dos seguintes eixos para a
escrita de um projeto de pesquisa em História:

1) A enunciação do tema
2) A discussão do tema na bibliografia
3) A formulação do problema e a justificativa da pesquisa
4) Os procedimentos teórico-metodológicos
5) A utilização das fontes e da bibliografia (citadas devidamente segundo as normas acadêmicas)

OBJETIVO GERAL

A disciplina  tem  como  principal  objetivo  elaborar  um  projeto  de  pesquisa  em  História  para  a  realização  da
Monografia de Conclusão do Curso de Graduação.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Discutir os procedimentos que envolvem as diversas possibilidades de escrita da história

Trabalhar as questões teórico-metodológicas a partir dos temas de pesquisa selecionados pelas/os alunas/os

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS

As aulas serão compostas por discussões levantadas pelos textos previamente selecionados e pelas exposições dos 
temas de pesquisa selecionados pelas/os alunas/os. 

FORMAS DE AVALIAÇÃO

Ao final da disciplina, a/o aluna/o deverá apresentar um Projeto de Pesquisa, que será avaliado conjuntamente pelo/a
orientador/a e pela docente da disciplina. A avaliação privilegiará os seguintes exercícios escritos:

1)  O tema e sua justificativa: 10 pontos
2) Balanço bibliográfico sobre o tema: 10 pontos
3) O problema e sua justificativa: 30 pontos
4) Fontes e os procedimentos teórico-metodológicos: 10 pontos
5) Projeto de pesquisa: 40 pontos

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

FEBVRE, L. Combates pela história. Lisboa: Presença, 1977.
FOUCAULT, M. “Introdução”. In: A arqueologia do saber. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2012.
THOMPSON, E. P. A miséria da teoria ou um planetário de erros: uma crítica ao pensamento de Althusser. Rio de

Janeiro: Zahar, 1981.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 



BLOCH, M. A apologia da história ou o ofício do historiador. Rio de Janeiro: Zahar, 2001.
WHITE, H. Trópicos do discurso: ensaios sobre a crítica da cultura. São Paulo: EDUSP, 1994.
PERROT, M. As mulheres ou os silêncios da história. Bauru (SP): EDUSC, 2005.
Programa válido para o 2º semestre letivo de 2016.
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