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PROGRAMA DE DISCIPLINA (Ficha 2) 

Disciplina: Tópicos especiais de pesquisa histórica Código: HH 247 

Natureza: (  ) Obrigatória / ( X ) Optativa ( X ) Semestral      (   ) Anual   (   ) Modular 

Pré-requisito:  Co-requisito:  Modalidade: ( X ) Presencial     (   ) Totalmente EaD    (   )...... % EaD* 

CH Total: 60 
CH semanal: 4 

Padrão (PD): 60 Laboratório (LB): Campo (CP): Estágio (ES): Orientada (OR): 

EMENTA (Unidade didática) 

Estudo monográfico das tendências contemporâneas da pesquisa histórica. 
 

PROGRAMA 

Nesta disciplina serão enfocadas duas abordagens recentes na pesquisa histórica, o contextualismo (Skinner; 
Pocock) e a história dos conceitos (Koselleck). A partir do estudo dos fundamentos dessas abordagens, e adotando a 
hipótese (que ambas permitem formular) segundo a qual o vocabulário de uma determinada sociedade está 
relacionado à sua “realidade histórica”, serão investigados os usos e os significados conferidos a determinadas 
palavras por sujeitos pertencentes à cultura escrita da sociedade luso-brasileira no contexto da Ilustração. 
 

OBJETIVO GERAL 

Capacitar a/o estudante na prática da pesquisa em história. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Reconhecer e utilizar referenciais teóricos que embasam a pesquisa histórica. 
Apreender e exercitar procedimentos concernentes à pesquisa em história. 
 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 

Aulas expositivas, apresentação e discussão de textos. Trabalho prático envolvendo situação de pesquisa em 
história. 
 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 

Prova individual e apresentação de relatório relacionado a trabalho prático em pesquisa histórica. 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (3 títulos) 

KOSELLECK, Reinhart. Futuro passado : contribuição à semântica dos tempos históricos. Rio de Janeiro: Contraponto 
: Ed. PUC-Rio, 2006. 

POCOCK, John Greville Agard. Linguagens do ideário político. São Paulo: Ed. da Universidade de São Paulo, 2003. 
SKINNER, Quentin. Liberdade antes do liberalismo. São Paulo: Ed. UNESP, 1999. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (3 títulos) 

ARÓSTEGUI, Julio. A pesquisa histórica : teoria e método. Bauru (SP): EDUSC, 2006. 
SAMARA, Eni de Mesquita. História & Documento e Metodologia de pesquisa. 2.ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2010. 
CARDOSO, Ciro F.; Vainfas, Ronaldo (Orgs.). Novos domínios da História. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. 
Obs.: para as aulas, será utilizado material bibliográfico publicado on line. 
 

Programa válido para o 2º semestre letivo de 2019. 
Professor da Disciplina: Antonio Cesar de Almeida 
Santos 
 
Assinatura: __________________________________ 
 

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente 
(carimbo) 
 
 
Assinatura: ___________________________________ 
 

 


