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Ementa: Estudo das tendências da historiografia brasileira. 

I - Objetivos 

 A disciplina objetiva estudar vertentes importantes da produção historiográfica 
brasileira, de meados do século XIX às tendências contemporâneas, considerando 
especialmente os diálogos estabelecidos com campos distintos de saber (sociologia, 
antropologia, economia e filosofia); as funções sociais atribuídas ao conhecimento histórico 
produzido; as especificidades teóricas e metodológicas que comportam; bem como suas 
continuidades e descontinuidades. 

 

II – Conteúdos  

1) HISTÓRIA E HISTORIOGRAFIA BRASILEIRA 

a) Historiografia e escrita da história 

b) História e historiografia no Brasil: um percurso crítico 

2) HISTÓRIA E CIVILIZAÇÃO BRASILEIRA 

a) O IHGB e a formação do Estado e da identidade nacionais 

b) A primeira lição de Von Martius: como escrever a história do Brasil  

3) RAÇAS, NAÇÃO E HISTÓRIA 

a) Um Heródoto nos trópicos: Varnhagen 

b) Capistrano de Abreu e a história no alvorecer da República 

4-) A GERAÇÃO DE 30  

a) O elogio da herança lusitana: “Casa grande e senzala”, de Gilberto Freyre 

b) A crítica às origens ibéricas: “Raízes do Brasil”, de Sérgio Buarque de Holanda 

c) Os sentidos da nação: “Formação do Brasil contemporâneo”, de Caio Prado Junior 



5-) A HISTORIOGRAFIA SOBRE O MOVIMENTO DE 1930 

a) A revolução revisitada: a historiografia dos anos de 1970 

6) HISTÓRIA SOCIAL, HISTÓRIA CULTURAL E AFINS: O DEBATE 
CONTEMPORÂNEO 

a) A influência de E. P. Thompson e da história social 

b) O impacto de Foucault na historiografia brasileira 

c) Da história das mentalidades à história cultural 

d) História, memória e fontes orais no Brasil 

e) O debate historiográfico sobre a ditadura de 1964 e a transição política 
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IV – Metodologia de aula 

Os encontros serão desenvolvidos por meio de aulas expositivas e apresentação e discussão 
dos textos elencados, a serem combinados e distribuídos com os alunos.   

V – Avaliação 

Avaliação individual – 12 pontos (duas avaliações individuais ao longo do semestre); 
Seminário (apresentação) – 6 pontos ( Fichamentos 1,0; Resenha 1,0; Apresentação 3,0; roteiro 1,0) 
Seminário (debate) – 2 pontos (roteiro 1,0; questões para o debate 1,0). 
 
Instrumentos:  

a-) Serão duas avaliações individuais com consulta (os alunos poderão se valer dos textos 
apenas durante os primeiros 50 minutos da avaliação). Cada avaliação valerá 5,0 pontos.  

b-) SEMINÁRIOS: cada grupo deverá participar de dois seminários ao longo do semestre, 
num deles desempenhará o papel de apresentador e no outro o de debatedor.  

O grupo apresentador deverá  produzir um roteiro de apresentação em tópicos (valor 1,0), 
fichamentos dos dois textos base e de apoio (valor 1,0), resenha que  promova síntese com a 
aproximação e/ou afastamento entre os textos (valor 1,0). Na apresentação o grupo deverá  
explanar sobre os textos selecionados para discussão contemplando: tese ou problema central; 
pergunta principal que o autor se dedica a responder; fontes utilizadas; resumo das principais 
ideias; conclusões do autor e debate historiográfico sobre a obra. A apresentação deverá durar 
entre 40 e 50 minutos.  

O grupo debatedor deverá complementar a fala do grupo anterior, promoverá o debate das 
principais ideias trazidas pelo grupo anterior e dos textos, também deverá trazer de antemão 
um roteiro de apresentação próprio e questões para o debate. A apresentação do grupo 
debatedor deverá ter entre 15 e 25 minutos. 


