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EMENTA (Unidade Didática) 

Estudo dos principais conceitos de História, sua construção como atividade intelectual e seus métodos no
quadro das Ciências Sociais. História e interdisciplinaridade a partir da historiografia e documentação

material e textual.

OBJETIVOS

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. ]

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

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS e FORMAS DE AVALIAÇÃO

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.

    Trabalho escrito, prova e seminários



PROGRAMA 

UNIDADE 1) HISTÓRIA, TEMPO, FATO 

 Escola dos Annales – Lucien Febvre, Marc Bloch e Fernand Braudel
 História, tempo e fato histórico

UNIDADE 2) FONTES E DOCUMENTOS 

 O conhecimento histórico no ensino de História
 Fontes históricas – primárias e secundárias – Como defini-las?
 Documento/Monumento
 Os historiadores e suas fontes – exemplos de trabalhos com fontes diversas 

UNIDADE 3) PESQUISA E CAMPOS DA HISTÓRIA

 Narrativas históricas e a questão da cientificidade
 O Campo histórico – abordagens, objetos e temas
 Atividade de Procedimentos de pesquisa – montando um plano de trabalho
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