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Ementa: A pesquisa em História: características e etapas. O projeto de 
pesquisa e sua elaboração: Problemas práticos da execução de projetos de 
pesquisa em história. 
 
Objetivos: 
O objetivo do curso é ensinar ao aluno a elaborar e a redigir um projeto de 
pesquisa, sendo o tema de livre escolha. Todas as partes que integram o 
projeto serão discutidas com a turma e, a seguir, redigidas em sala de aula. O 
professor dará assessoramento individual a cada aluno, discutindo com ele os 
diversos momentos da elaboração e redação de seu projeto. 
 
Bibliografia básica 
BURKE, Peter.. (org.). A escrita da história. Novas perspectivas. SP, Ed. da UNESP, 

1992. 

FALCON, Francisco. “A identidade do historiador”. In Estudos Históricos, n. 17. Rio 

de Janeiro, Ed. da FGV, 1996. 

FERREIRA, Marieta de Moraes e AMADO, Janaína. Usos e abusos da História Oral. 

Rio de Janeiro, Ed. da FGV, 1996. 

FLORESCANO, Enrique. "A função social do historiador". In Tempo. Revista do Dept. 

de História da UFF, n. 4. Rio de Janeiro, Ed. Sette Letras, dezembro de 1977.  

LEVI, Giovanni. “O trabalho do historiador: pesquisar, resumir, comunicar. Tempo. 

Revista do Departamento de História da UFF, 2014, vol. 20, n. 36. 

GOMES, Angela de Castro. Questão social e historiografia no Brasil do pós-1980: 

notas para um debate. Estudos Históricos. 2004, vol.2, n.34 

HOBSBAWM, Eric. Sobre a História. São Paulo, Companhia das Letras, 2000 

PADRÓS, Enrique Serra. Os desafios na produção do conhecimento histórico sob a 

perspectiva do Tempo Presente. Anos 90. Revista do PPGH-UFRGS. 2004, vol.11, 

n.19-20 

POLLAK, Michael. Memória, esquecimento, silêncio. Estudos Históricos. 1989, vol.2, 

n.3 

VAINFAS, Ronaldo e CARDOSO, Ciro. Domínios da História. Ensaios de teoria e 

metodologia. Rio de Janeiro, Editora Campus, 1997. 
 

Avaliação: 
A avaliação será única: elaboração e redação do projeto de pesquisa.  
 
Observações: 
Como o projeto será elaborado ao longo do curso, a presença do aluno durante 
as aulas é condicionante para sua aprovação.  


