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INTRODUÇÃO AO ESTUDO DA HISTÓRIA: ALGUNS COMENTÁRIOS SOBRE OS 
CAMINHOS DE UMA PESQUISA. Bárbara Hartung Lovato, Silvia Regina Ferraz Petersen (orient.) 
(UFRGS). 

A partir da experiência de trabalho no projeto "Introdução ao estudo da história: temas e textos", cujo objetivo é a 
produção de material bibliográfico sobre teoria e metodologia da história para alunos iniciantes, serão apresentadas 
algumas reflexões sobre os critérios, as opções e os percalços dessa pesquisa. Até o presente momento, foram 
pesquisados, entre outros, os temas referentes ao fato e às fontes históricas, à forma de elaboração de uma pesquisa 
histórica, à proposta de construção da história como ciência e às principais escolas históricas que reivindicam um 
estatuto científico para o conhecimento histórico. Também foram pesquisadas as questões da crise da modernidade e 
da crítica ao conhecimento histórico enquanto ciência e as principais tendências e práticas historiográficas que, 
influenciadas por essas críticas mais radicais à modernidade, propuseram novas abordagens para o conhecimento 
histórico. Tendo em vista os seus objetivos, o perfil dessa pesquisa é antes de sistematização de questões teórico-
metodológicas presentes na bibliografia do que de criação de novos conhecimentos, de modo que nos pareceu mais 
relevante para este Salão apresentar comentários sobre o desenvolvimento da pesquisa, os critérios, as opções e os 
percalços da sua realização. Ela foi guiada, sobretudo, pelo objetivo de apresentar as questões do conhecimento 
histórico de forma apropriada ao público alvo, ou seja, de maneira clara e sistemática, mas evitando simplificações 
que desqualificassem o seu conteúdo. Dessa forma, algumas opções de trabalho tiveram que ser feitas, como por 
exemplo: que temas abordar? Que desdobramentos priorizar, dentre tantos possíveis? Em que ordem apresentá-los 
para propiciar a inter-relação e o diálogo entre estes conteúdos? Que bibliografia indicar com o objetivo de permitir 
ao leitor, posteriormente, aprofundar conteúdos e abrir-lhe novas possibilidades de estudo? Questões com essas serão 
o objeto dessa apresentação. (PIBIC). 
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