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Proponente(s) 

Ede C. B. Cerqueira e Sérgio R. de A. Marcondes 
 

Nome do curso 

Análise e contextualização de fontes em História das Ciências 
 

Apresentação (Máximo de 2.000 caracteres) 
Neste curso procuraremos apresentar e discutir o conceito de fonte histórica e como 

vários tipos de fontes podem ser utilizados na elaboração das histórias dos saberes 

“psi”. Nossa metodologia será baseada em exposições orais e exercícios práticos de 

análise e contextualização de fontes, mostrando como cada tipo de fonte exige 

diferentes métodos de trabalho e pressupõe diferentes conceitos teóricos. 

Trabalharemos com fontes ligadas à psicanálise, psiquiatria e psicologia, durante o 

século XX. Levaremos em consideração que as fronteiras entre estas três disciplinas, 

que em parte do período estudado ainda estavam em processo de especialização e 

institucionalização, não eram tão nítidas, e que muitos atores se vincularam a mais de 

uma delas.Os principais tipos de fontes primárias a serem analisados serão jornais, 

periódicos especializados, autobiografias, correspondências, diários, entrevistas, 

depoimentos, textos literários, fotografias, prontuários médicos, arquitetura e filmes. 
 
 
 
 

Programa/Conteúdo Programático(máximo de 700 caracteres) 

1ª Aula: O conceito de fonte histórica e o uso de fontes na história dos saberes 

“psi” 

 
2ª Aula: Impressos – jornais, livros e revistas especializadas - como fontes 

históricas 

 
3ª Aula: Escritas de si: autobiografias, correspondências e diários; Fontes 

audiovisuais 

 
4ª Aula: Textos literários 

 

5ª Aula: A escrita da história dos saberes “psi”: questões e discussões 
 

Objetivos (máximo de 700 caracteres) 
Apresentar e discutir como vários tipos de fontes podem ser utilizados na elaboração da 

história dos saberes “psi” 

Analisar e debater, através de atividades práticas, as diferentes metodologias de 

trabalho e contextualização com cada fonte específica 

 

Palavras-chave (máximo de 3 palavras-chave) 



fontes; história; saberes “psi” 
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Carga Horária(mínimo de 15 horas) 

15 horas 
 

Sugestão de dias e horários na semana (exceto terças-feiras) 

Segundas, quartas ou sextas, tanto de manhã como de tarde ou de noite 
 
 

Quantidade de instrutores 

Dois 
 
 

Sugestão deinstrutores (caso haja mais de um) (o preenchimento deste campo não é obrigatório) 

 
 
 

Informe aqui como pretende dividir a hora/aula por cada instrutor 

Cada aula será dividida de maneira igual entre os dois instrutores 
 

valor 

R$ 130,00 (estudantes) 
R$ 170,00 (profissionais) 
R$ 65,00 (cotista UERJ) 
 

 


