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A) PROGRAMA DO CURSO 

 

  UNIDADE I – Experiência de pesquisa 

   

1. Trabalho do historiador e as fontes 

2. Construção e reconstrução do problema de pesquisa 

3. Seleção e análise da documentação 

 

UNIDADE II – Arquivos e gestão da documentação  

 

1. Documentação, memória e cidadania 

2. Seleção e preservação de documentos: mudanças de paradigma 

3. Fontes digitais  

 

UNIDADE III – Tipologias documentais e problemas de pesquisa 

  

1. Os documentos e suas tipologias 

2. A configuração dos documentos 

3.  Os processos arquivísticos que interferem na configuração dos documentos 

   4. Problemas de pesquisa/objetos de estudo e sua construção vinculada à 

documentação. 

 

 

B) AVALIAÇÃO 

 

1 – Apresentação individual, escrita e verbal, de projeto de pesquisa sintético 

(5,0 pontos) 

2 – Exercício individual de pesquisa (2,0 pontos) 

3 -  Ensaio (1,0 ponto) 

4 – Participação em sala de aula (2,0 pontos).  

 

 

C) BIBLIOGRAFIA 

 

A bibliografia encontra-se no cronograma, com os respectivos links de acesso ou, 

então, em PDF a ser enviado  pelo professor. Sobre a experiência em pesquisa, o 

curso utilizará entrevistas orais, disponíveis na internet e com os links de acesso 

disponíveis no cronograma.  
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CRONOGRAMA 

 

 

OUTUBRO 

Dia 26 – Assistir depoimentos no Youtube, ler texto e fazer relatório 

a - ASSIS, Arthur. Por que se escrevia a História? Sobre a justificação da historiografia 

no mundo pré-moderno.  Será fornecida cópia em PDF. 

b -CARVALHO, José Murilo. Dois depoimentos: 

https://www.youtube.com/watch?v=OMcNsbdQWw8 

https://www.youtube.com/watch?v=r2yMkdRQWkc 

c -FAUSTO, Bóris. Dois depoimentos: 

https://www.youtube.com/watch?v=d-nqGXAtus0 

https://www.youtube.com/watch?v=wA2b2oChMU4 

Fazer redação com no mínimo duas e no máximo quatro páginas padrão Word (espaço 

1,5 e fonte Times New Romand) sobre os depoimentos de Bóris Fausto e José Murilo 

de Carvalho. Enviar até o dia 04 de novembro para o e-mail do curso: 

doratiotopos@gmail.com. Valor 1,0 (desconto de 0,2 por dia de atraso) 

NOVEMBRO 

Dia 9 –  Discussão dos depoimentos e textos lidos na aula anterior 

       Entregar redação com no mínimo duas e no máximo quatro páginas padrão Word 

(espaço 1,5 e fonte Times New Romand) destacando aspectos dos depoimentos de Bóris 

Fausto e José Murilo de Carvalho e refletindo sobre eles. Enviar até o dia 8 de 

novembro, para o e-mail do curso: doratiotopos@gmail.com. Valor 1,0 ponto (desconto 

de 0,2 por dia de atraso) 

Dia 16- Discussão dos depoimentos: 

a – Maria Helena Capelato 

https://www.youtube.com/watch?v=deVwuwS5Gqg&list=PLxI8Can9yAHdTwhXhFV

CBUIukj8Htn5T7&index=43 

b - José Jobson de Andrade Arruda 

https://www.youtube.com/watch?v=ExDVRGqXxhw 

c – Lilia Schwarcz 

https://www.youtube.com/watch?v=r1HVy9XHxw0 

d – Sidney Chaloub 

mailto:doratiotopos@gmail.com
mailto:doratiotopos@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=ExDVRGqXxhw
https://www.youtube.com/watch?v=r1HVy9XHxw0


3 
 

https://www.youtube.com/watch?v=e5jnTFQg6as&list=PLxI8Can9yAHdTwhXhFVCB

UIukj8Htn5T7&index=38 

 

Dia 23 – Discussão dos textos 

BARROS, José D’Assunção. Fontes Históricas: uma introdução à sua definição, à sua 

função no trabalho do historiador, e à sua variedade de tipos. Cadernos do Tempo 

Presente, São Cristóvão-SE, v. 11, n. 02, p. 03-26, jul./dez. 2020| 

https://seer.ufs.br/index.php/tempo/article/view/15006. 

 

JARDIM, José Maria. Caminhos e perspectivas da gestão de documentos em cenários 

de transformações. Acervo, Rio de Janeiro, v. 28, n. 2, p. 19-50, jul./dez. 2015. 

https://revista.an.gov.br/index.php/revistaacervo/article/view/607/640 

TANNO, Janete Leiko. Centros de documentação e patrimônio documental. Direito à 

informação, à memória e à cidadania. Acervo, Rio de Janeiro, v. 31, n. 3, p. 88-101, 

set./dez. 2018. 

https://revista.an.gov.br/index.php/revistaacervo/article/view/903/990 

 

Dezembro 

Dia 7– Os arquivos digitais e orientação para o exercício de pesquisa 

https://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/reh/article/view/79933/77428 

 

TOYA-MOGOLLÓN, Juan Bernardo; MADIO, Telma C. de Carvalho.  El documento 

digital como fuente de memoria organizacional. Acervo, Rio de Janeiro, v. 31, n. 3, p. 

102-115, set./dez. 2018. 

https://revista.an.gov.br/index.php/revistaacervo/article/view/931/989 

 

Dia 14 -  Os arquivos brasileiros   

MARTINS, Marcelo Thadeu Quintanilha. O Estado Novo e os arquivos públicos. 

Fontes, reflexões e um pouco de história. Acervo, Rio de Janeiro, v. 30, n. 2, p. 144-

156, jul./dez. 2017. 

https://revista.an.gov.br/index.php/revistaacervo/article/view/843/956 

 

CUNHA, Francisco; OLIVEIRA, Louise; LIMA, Gillian.  A função de avaliação na 

gestão documental em hospitais. Acervo, Rio de Janeiro, v. 28, n. 2, p. 206-225, 

https://revista.an.gov.br/index.php/revistaacervo/article/view/633/670jul./dez. 2015. 

 

Dia 21 Debate dos textos instrumentais 

ALBERTI, Verena. Histórias dentro da História  in PINSKY, Carla B. et ali. Fontes 

Históricas. São Paulo: Contexto,  p. 155-202, 2008. 

ARQUIVO DO ESTADO DE SÃO Paulo. Onde Filologia, Diplomática e História se 

encontram in Revista do Arquivo. São Paulo, n. 1, 2015. 

http://www.arquivoestado.sp.gov.br/revista_do_arquivo/01/interpretes_do_acervo.php 

 

ECO, Umberto. Como se faz uma Tese. São Paulo: Perspectiva, 1977.  

https://www.youtube.com/watch?v=e5jnTFQg6as&list=PLxI8Can9yAHdTwhXhFVCBUIukj8Htn5T7&index=38
https://www.youtube.com/watch?v=e5jnTFQg6as&list=PLxI8Can9yAHdTwhXhFVCBUIukj8Htn5T7&index=38
https://revista.an.gov.br/index.php/revistaacervo/article/view/843/956
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/revista_do_arquivo/01/interpretes_do_acervo.php
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 PROCHASSON, Cristophe. “Atenção: Verdade!” Arquivos privados e renovação das 

práticas historiográficas in Estudos Históricos, Rio de Janeiro: FGV, n. 21, p.105-120, 

1998.  

https://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/reh/article/view/2064/1203 

 

 Orientação para exercício de pesquisa e para o projeto de pesquisa sintético 

 Envio para o e-mail do curso (doratiotopos@gmail.com) do exercício de pesquisa até o 

dia 02 janeiro. Valor 2,0 pontos (multa de 0,5 por dia de atraso)  

 

JANEIRO - 2023 

Dia 4 -  Debate sobre os exercícios de pesquisa 

Dia 11 Historia, biografia e ética   

Hobsbawn, Eric.  O sentido do passado in Sobre História. São Paulo: Companhia de 

Bolso, 2017.  

MARTINS, Fernando. Historiografia, biografia e ética  in Análise Social, Lisboa, v. 

XXXIX (171), p. 391-408, 2004. 

http://analisesocial.ics.ul.pt/documentos/1218705672L9xZI8zt3Ig48OP1.pdf  

Envio para o e-mail do curso (doratiotopos@gmail.com) do projeto sintético  até o dia 

17 de janeiro. Valor 5,0 pontos (multa de 0,5 por dia de atraso)    

Dia 18  Apresentação e discussão dos projetos 

Dia 25 Apresentação e discussão dos projetos 

FEVEREIRO 

1  Apresentação e discussão dos projetos 

8 Apresentação e discussão dos projetos 

15 Reflexões finais do curso 

 

https://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/reh/article/view/2064/1203

