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PROGRAMA:
História dos Conceitos e a pesquisa historiográfica

Compreender  e  empregar  os  conceitos  historiográficos  constitui  procedimento
fundamental  para  o  desenvolvimento  da  pesquisa  no  campo  da  História.  Entendidos  por
Reinhart Koselleck como palavras capazes aglutinar uma gama de experiências dos agentes
históricos por meio de seus significados, os conceitos fornecem relevantes chaves de leitura do
passado ao apontar para as vinculações entre Linguística e História Social,  haja vista que,
segundo o  historiador  alemão,  os  conceitos  são  ao  mesmo tempo  fatos  e  indicadores  das
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dinâmicas sociais, políticas, econômicas e culturais de um determinado contexto histórico.
Diante  disso,  essa  disciplina  pretende  contemplar  um  amplo  debate  em  torno  das

relações entre os conceitos e a pesquisa historiográfica de modo a não ficar restrita unicamente
aos pesquisadores que pretendem recorrer à História dos Conceitos para o desenvolvimento de
seus estudos.

A disciplina será desenvolvida a partir de três eixos:
- História e conceitos: aportes historiográficos. Discussões a respeito das relações entre

a pesquisa e a escrita da História e o recurso aos conceitos, suas definições, características,
formas de compreensão e enquadramento teórico-metodológico.

- A História  dos Conceitos de Reinhart  Koselleck.  Propostas do historiador  alemão
Reinhart  Koselleck  para  o  exercício  da  História  dos  Conceitos,  suas  formas  de
desenvolvimento prático, seleção e tratamento das fontes, e os diálogos com os campos das
Ciências Humanas.

- Da teoria à prática: os conceitos e a História. Exposição de análises historiográficas
acerca de determinados conceitos, escolhidos de acordo com sua pertinência para as pesquisas
dos discentes inscritos na disciplina.
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AVALIAÇÃO:
Participação das discussões ao longo das aulas; produção de um trabalho final em formato de
artigo acadêmico que desenvolva um debate historiográfico entre um conceito escolhido pelo
discente e as problemáticas propostas por sua dissertação ou tese.


