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Pré-‐requisito:	  	   Co-‐requisito:	  	   Modalidade:	  (	  X	  )	  Presencial	  	  	  	  	  (	  	  	  )	  Totalmente	  EaD	  	  	  	  (	  	  	  )......	  %	  EaD*	  
CH	  Total:	  	  
CH	  semanal:	  	  

Padrão	  (PD):	  	   Laboratório	  (LB):	   Campo	  (CP):	   Estágio	  (ES):	   Orientada	  (OR):	  

EMENTA	  

Estudos monográficos da produção historiográfica sobre o mundo antigo e seus 
encaminhamentos no repensar dos conceitos e das abordagens da história	  

PROGRAMA	  

A disciplina visa introduzir os alunos e às alunas ao estudo da História Antiga a partir da relação entre fonte 
escrita e cultura material. Para tanto, o principal objetivo é realizar um estudo de caso, a chegada dos romanos a 
Britannia, para repensar diferentes aspectos do mundo romano do período imperial, tais como a organização do 
exército, a economia e as relações sócio-culturais com os povos que já viviam na região antes da conquista. Outro 
ponto a ser explorado nas aulas diz respeito às imagens produzidas por estudiosos do século XIX acerca dos povos 
celtas que ainda permeiam nosso imaginário e a revolta de Boudica e suas apropriações no período. 
	  

OBJETIVO	  GERAL	  

O objetivo geral da disciplina é o estudo de caso da Britannia Romana, com especial atenção para as relações 
culturais e sociais estabelecidas entre romanos e bretões pós contato. 

OBJETIVOS	  ESPECÍFICOS	  

Conhecer os principais debates historiográficos sobre a Bretanha Romana, estudar a documentação escrita e os 
debates arqueológicos propostos para o período, discussão sobre o conceito ‘celta’ aplicado a população nativa, 
discussão do lugar da revolta de Boudica, rainha dos Icenos, no contexto romano e suas principais apropriações 
posteriores.  
	  

PROCEDIMENTOS	  DIDÁTICOS	  

Como a ideia central da disciplina é discutir a chegada dos romanos a Britannia e as imagens que se formaram 
no período moderno, optei por dividir o curso em duas unidades: 
 
 
UNIDADE A: 
 
 Estudo da chegada dos romanos a Britannia e as principais teorias para se entender o fenômeno. Nesta 
unidade pretende-se realizar um estudo com fontes escritas, a cultura material e historiografia para discutir os 
seguintes temas: 
 

- Estudos sobre o período do ferro e a presença dos povos nativos na ilha (comumente conhecidos como 
celtas); 

- Chegada dos romanos; 
- Nascimento da teoria da Romanização; 
- o exército romano; 
- a importância desta instituição na economia; 
- a relação cultural entre os romanos e os diferentes povos das regiões conquistadas, popularmente conhecidos 

como celtas. Aqui a ênfase será dada na documentação escrita (em especial escritos de Tácito e Júlio César) 
e cultura material (escavações do forte de Vindolanda) 

 
 
 



UNIDADE B: 
 
 Estudo das interpretações da conquista da Britannia no período moderno. Nesta unidade procurarei explorar 
o papel dos romanos e dos celtas no pensamento intelectual inglês do final do século XIX para a construção da 
identidade inglesa e a justificativa de políticas imperialistas. Serão discutidos os seguintes temas: 
 

- o papel dos celtas e romanos na formação da identidade inglesa do final do século XIX; 
- a revolta de Boudica, líder dos Icenos, e sua importância na formação da ideia de Anglicidade. 

 
Bibliografia de interesse (para aprofundar os estudos) 
 
Fonte: 
 
Tácito, Anales, (trad. Carlos Coloma), Obras Maestras, Editora Juvenil, Barcelona, 1986. 
Vismara, C. et Caldelli, L., Epigrafia anfiteatrali dell’Occidente Romano V – Alpes Maritimae, Gallia Narbonensis, 

Tres Galliae, Germaniae, Britannia, Edizioni Quasar, Roma, 2000. 
 
 
Bibliografia Moderna: 
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Bauman, K. e Thomas, T.D., Britannia, 27, 1996. 
Bélo, T. P. Boudica e as facetas femininas ao longo do tempo: nacionalismo, feminismo, memória e poder, tese de 

doutorado, IFCH-Unicamp. 

Birley, R., The Roman documents from Vindolanda, Vindolanda, 1990. 
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Carreras, C. e Funari, P.P.A., “Estado y mercado en el abastecimiento de bienes de consumo en el imperio romano: 
um estudio de caso de la distribuición de aceite español em Britannia”, in: História Econômica & História de 
Empresas, III.2, 2000, pp. 105-121. 

Dobson, B. & Mann, J. C. The Roman Army in Britain and Britons in the Roman Army. In: Britannia, v. 4, 1973, pp. 
191-205 
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Funari, P.P.A., “O comércio interprovincial e a natureza das trocas econômicas no alto império romano”, in: Phoenix, 
6, 2000: 295-311. 

Funari, P.P.A., “Romanas por elas mesmas”, Cadernos Pagu, 5, 1995, pp. 179-200. 
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2010. 
Hingley, R., “Imagens de Roma: uma perspectiva inglesa” (tradução Renata Senna Garraffoni e revisão de Pedro 
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Morgan, P. “Da morte a uma perspectiva: a busca do passado galês no período romântico”, in: A invenção das 

Tradições, Paz e Terra, SP, 1997, pp. 53-109. 
Pinto, R., 2003, Arqueologia e Romanização – os discursos arqueológicos e a cultura material da Bretanha Romana, 

Dissertação de mestrado MAE-USP. 

Schiavetto, S. Arqueologia Guarani: construção e desconstrução da identidade indígena. São Paulo: Annablume, 
2003. 
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Whittaker, C.R., “Supplying the Army: evidence from Vindolanda”, in: The Roman Army and the Economy 

(ERDKAMP, P. – org), J.C. Gieben, Amsterdã, 2002, pp. 204-234. 
 
	  



FORMAS	  DE	  AVALIAÇÃO	  

1. Os alunos deverão apresentar, em grupos previamente definidos, um relatório breve de cada texto de leitura 
obrigatória no dia programado para a discussão – a forma do relatório será explicado pela professora no 1º dia de 
aula, assim como agendado os dias de discussão e os respectivos textos.  
 
2. Cada aluno realizará 01 trabalho escrito ao final do semestre. 
	  

BIBLIOGRAFIA	  BÁSICA	  (3	  títulos)	  
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Programa	  válido	  para	  o	  2º	  semestre	  letivo	  de	  2016.	  
	  
Professor	  da	  Disciplina:	  Renata	  Senna	  Garraffoni	  
	  
Assinatura:	  __________________________________	  
	  

Chefe	  de	  Departamento	  ou	  Unidade	  equivalente	  
(carimbo)	  
	  
	  
	  
Assinatura:	  ___________________________________	  
	  

 


