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A disciplina visa promover uma reflexão metodológica acerca do trabalho com as fontes em História Moderna. Em tempos da
intensa digitalização dos documentos ditos históricos, que facilita a pesquisa em vários aspectos, se incentiva o contato com
arquivos, bibliotecas e coleções nos quais os registros manuscritos ou impressos estão depositados, em busca de mais
informações sobre os originais, suas trajetórias e conservação. Pretende-se também, por meio de oficinas e visitas locais,
capacitar os alunos e alunas a perscrutar a materialidade dos documentos escritos, desenhados, pintados etc., de modo a
extrair informações desses e potencializar a investigação histórica, por exemplo com os mapas. A atenção aos acervos e à
matéria dos documentos não descura da mensagem ali expressa em "conteúdos", elaborados com arte e formas textuais. Por
isso a disciplina discute a interpretação dos textos, em especial dos situados na fronteira entre literatura e história.
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