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História e Paleografia dos Tempos Modernos 

 

Ementa: 

 

Voltada para alunos de graduação em História, com interesse de pesquisa relacionado à 

História do Brasil Colônia e demais sociedades na época moderna, a disciplina tem como 

objetivos reconhecer  a importância da escrita como elemento fundamental à fixação de 

ideias e à elaboração de práticas discursivas;  favorecer à decodificação, transcrição e 

compreensão de textos manuscritos que apresentem caracteres gráficos  diferenciados  

daqueles utilizados  na contemporaneidade; estabelecer as tipologias documentais, ou seja, 

a formalidade diplomática dos documentos  e identificar o seu circuito burocrático no âmbito 

da política administrativa do império português entre os séculos XVII e XVIII. Seu maior 

objetivo consiste em favorecer, a partir da leitura e da análise dos documentos, a reflexão 

crítica sobre alguns dos principais temas que vêm sendo tratados pela historiografia 

brasileira e internacional. O curso se desenvolverá em aulas presenciais e em trabalhos de 

campo nos espaços institucionais de pesquisa no Rio de Janeiro, As aulas presenciais 

serão compostas por elementos teóricos da História e da paleografia, por atividades 

práticas de transcrição e análise documental e por discussões sobre pesquisas em curso 

nos programas de pós-graduação. A avaliação da disciplina será processual e sistemática, 

culminando com a produção de um trabalho baseado na transcrição e análise documental. 
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