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O profissional de 

 Para quem pensa que o curso de História é apenas 
para quem quer seguir carreira na educação, chegou a 
hora de quebrar esse mito, muito comum entre aqueles 
que admiram o curso, mas têm medo de serem limitados 
a salas de aulas.

 O Curso de História estuda vários aspectos do passado 
humano, como economia, sociedade, cultura, ideias e coti-
diano. Além de investigar os acontecimentos, é necessário 
uma interpretação crítica para a compreensão humana das 
memórias resgatadas.

 O curso proporciona oportunidades em diversas 
áreas, tornando o profissional de história um perito em 
pesquisas de memórias empresariais e culturais, por 
exemplo.

 O historiador pode atuar como autor e consultor de 
material didático, docente dos ensinos Fundamental e 
Médio, pesquisador e ainda na preservação de docu-
mentos históricos.

História



HABILIDADES E 
COMPETÊNCIAS



Habilidades e 
Competências
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 A profissão do historiador tornou-se oficial há pouco 

tempo no Brasil. Para estudar o passado, sendo econômico 

ou cultural, conceito da sociedade e seu cotidiano, é pre-

ciso muito estudo e dedicação.

 Para uma abordagem completa, é preciso estudo 

contínuo, especialização e constante atualização para 

potencializar o conhecimento e compreensão do mundo 

de forma geral. 

É necessário uma rotina de leitura, participação em palestras 

e seminários, tudo para aprimorar o aprendizado na 

área.

 O curso de História possui dois tipos de formação 

em nível superior: Bacharelado e Licenciatura.
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 O Bacharelado tem grau superior simples, en-

quanto a 

essência da Licenciatura é a habilitação do profissional 

para dar aulas em qualquer nível.

 O curso de Licenciatura, para aqueles que desejam 

seguir a carreira de professor, tem grade curricular com 

matérias específicas para o ensino da disciplina.

 Além do foco no curso e áreas específicas, o estudante 

também precisa fazer estágio e Trabalho de Conclusão de 

Curso (TCC), obrigatórios para a conclusão da graduação.

 Várias faculdades oferecem tanto o curso de Bacharelado 

quanto o de Licenciatura, mas algumas têm como foco de 

estudo as pesquisas, enquanto outras priorizam o patrimônio 

histórico.

 O curso tem duração de 4 anos e aborda a história 

tanto por períodos (pré-história, história antiga, medieval 

ou contemporânea) quanto por regiões, como Brasil, Africa 

e Europa.



MERCADO DE
TRABALHO



SALÁRIOS
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Mercado de
Trabalho
 O mercado de trabalho para o profissional de história 

é vasto e cheio de oportunidades. O historiador encontra 

vagas em museus, arquivos, área de pesquisa e consultoria, 

educação, entre muitas outras.

 Confira algumas delas:

Autoria e Consultoria 

 O historiador pode atuar na produção e avaliação 

de material didático para editoras ou instituições de 

ensino, além de assessorar na produção de vídeos, novelas 

e filmes de um determinado período histórico.

Ensino 

 Área mais procurada pelos formandos em história. O 

profissional licenciado pode lecionar história geral ou do 

Brasil para os ensinos Fundamental e Médio. Após concluir 

pós-graduação, também pode dar aulas no ensino superior.
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Memória Empresarial 

 Muitas empresas guardam seu histórico para livros, artigos 

e portfólios. É um campo carente de profissionais qualificados, 

estando repleto de oportunidades para o formando da área. 

Pesquisa 

 Outra área que está em ascensão no Brasil. O campo de 

pesquisas tem como objetivo investigar temas específicos 

em arquivos, institutos de pesquisa e universidades. A ideia 

é criar e auxiliar na produção de teses, livros e artigos.

Documentação e Preservação 

 Está entre as atribuições do profissional que opta por essa 

área selecionar, identificar e organizar documentos históricos para 

o acervo de museus – públ icos e pr ivados. Também é de 

sua responsabil idade identif icar as obras que farão parte de 

uma exposição, seja ela temporária ou permanente. 



SALÁRIOS
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 As escolas, universidades e museus oferecem as melhores 

oportunidades para o historiador.

Alguns profissionais optam por ter diplomas em ambas as habilitações 

- Bacharelado e Licenciatura, assim podem atuar em diversas áreas, 

como, por exemplo, ministrar aulas e realizar pesquisas em institu-

tos.

 A Wage Indicator Foundation realizou uma pesquisa que 

revela a média salarial do historiador brasileiro. Veja alguns 

cargos e salários:

No campo da docência:

Professor na rede pública de ensino: de R$ 950 a R$ 1.800.

Professor na rede privada: de R$ 1.000 a  R$ 3.600.

Professor em universidade privada: de R$ 1.800 a R$ 4.500.

Professor em universidade pública: de R$ 4.360 a R$ 8.810.

Professor titular em universidade pública: de R$ 7.620 a R$ 17.000.

 Nas áreas de consultoria, produção de livros didáticos e biografias 

os ganhos podem ultrapassar R$ 5.000 mensais, já nos museus, os 

historiadores têm média salarial de R$ 3.000 por mês.
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Salários



CONHEÇA A 
REDE JK

 O mercado de trabalho para o profissional de história 

é vasto e cheio de oportunidades. O historiador encontra 

vagas em museus, arquivos, área de pesquisa e consultoria, 

educação, entre muitas outras.

 Confira algumas delas:

Autoria e Consultoria 

 O historiador pode atuar na produção e avaliação 

de material didático para editoras ou instituições de 

ensino, além de assessorar na produção de vídeos, novelas 

e filmes de um determinado período histórico.

Ensino 

 Área mais procurada pelos formandos em história. O 

profissional licenciado pode lecionar história geral ou do 

Brasil para os ensinos Fundamental e Médio. Após concluir 

pós-graduação, também pode dar aulas no ensino superior.
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Rede de
Ensino JK
 Educar é muito mais do que alfabetizar, é construir pontes para 

oportunidades.

 Com o objetivo de preparar os alunos do antigo ensino supletivo para 

ingressar no ensino superior, nasceu a Rede de Ensino JK.

 A história da Rede de Ensino Juscelino Kubitschek se funde com a de 

Brasília e de seus cidadãos. Após ser fundada em 1972, adquiriu sua 

maioridade jurídica em 1999, quando inaugurou a Faculdade JK.

 Com meio século de tradição na área educacional, a Rede de Ensino 

Juscelino Kubitschek é marcada pelo seu corpo docente formado por 

mestres e doutores e por uma grande estrutura onde nossos alunos 

aliam a teoria à prática.

O nosso objetivo é preparar os alunos para serem referências no mercado 

de trabalho.

 

 “Educação é isso: transformar pessoas e multiplicar felicidades.”

Professor Claudio Vieira Baptista, Diretor Presidente da Rede JK.

Memória Empresarial 

 Muitas empresas guardam seu histórico para livros, artigos 

e portfólios. É um campo carente de profissionais qualificados, 

estando repleto de oportunidades para o formando da área. 

Pesquisa 

 Outra área que está em ascensão no Brasil. O campo de 

pesquisas tem como objetivo investigar temas específicos 

em arquivos, institutos de pesquisa e universidades. A ideia 

é criar e auxiliar na produção de teses, livros e artigos.

Documentação e Preservação 

 Está entre as atribuições do profissional que opta por essa 

área selecionar, identificar e organizar documentos históricos para 

o acervo de museus – públ icos e pr ivados. Também é de 

sua responsabil idade identif icar as obras que farão parte de 

uma exposição, seja ela temporária ou permanente. 
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www.guiadacarreira.com.br

www.mec.gov.br

www.guiadoestudante.abril.com.br

www.catho.com.br

Referências
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