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EMENTA (Unidade Didática)  

Historiografia Brasileira 
 
 
 

 
PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 

 
Historiografia e escrita da história: um campo de estudo 

o Historiografia: história, escrita da história e historiador 
o Historiografia Brasileira: um campo de estudo 
o Grandes intérpretes da história do Brasil: Sergio Buarque de Holanda, Gilberto Freyre, Caio Prado Junior e 

José Honório Rodrigues 
História Colonial: o início da historiografia e os debates atuais 

o Os contemporâneos da colônia 
o As possibilidades do “sistema colonial” 

A polêmica da historiografia sobre a escravidão negra 
o A escravidão como um convívio social ameno 
o O processo violento da escravidão 

A historiografia do, no e sobre o império 
o O IHGB e a construção da nação 
o A historiografia sobre a independência 
o As teses de convergência e de divergência sobre o período monárquico 

A história que se conta na República 
o A historiografia dos inícios republicanos 
o Golpe de 30: entre uma nova fase do sistema e as memórias vencedoras 
o As histórias na República Nova: conservadorismo e desenvolvimento 
o Quem dita a dura história de 1964 
o Historiografia e história atual e do tempo presente 

   
OBJETIVO GERAL 

Compreender a Historiografia Brasileira em dois aspectos elementares: 1) um conjunto organizado do conhecimento 
histórico sobre determinados períodos considerados relevantes à história do Brasil e 2) as condições materiais, 
teóricas, metodológicas e epistemológicas da escrita da história nos diferentes períodos da história do Brasil 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 

Desenvolver habilidades e competências que permitam identificar as características e os aspectos próprios de um 
texto historiográfico. 
Identificar e compreender as questões colocadas como principais e tradicionais conforme as obras de referência 
sobre a escrita da história no e do Brasil. 
Identificar, localizar e problematizar coerentemente os principais autores conforme suas respectivas obras (de acordo 
com suas propostas teórico-metodológicas) e seus respectivos tempos. 



PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
Aulas expositivas dialogadas, com base em textos e análises e o uso de quadro, giz, notebook e projetor multimídia. 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 

A disciplina contará com três avaliações: 
1) Debates e apresentações de textos e entrega de relatórios de leituras quando não houver debate (valendo 

20) 
2) Trabalho temático e de análise historiográfica a partir da obra de um autor ou trecho de livro ou artigo não 

trabalhado em aula e relacionado ao tema da disciplina (valendo 30) 
3) Prova (valendo 50) 
A nota final consistirá na soma das três notas. 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA (3 títulos) 
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RODRIGUES, José Honório. História da História do Brasil. São Paulo: Ed. Nacional/Brasília: INL, 1979, Primeiro 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (3 títulos) 
BOTTMANN, Denise Guimarães. Padrões explicativos da historiografia brasileira. Curitiba: Aos Quatro Ventos, 
1997. 
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