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2. EMENTA  
A escrita da história na América Portuguesa. O Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e o projeto de 
uma historiografia nacional. Para além de Varnhagen: o programa de uma nova história geral do Brasil. A 
historiografia dos anos 1930 e a reinvenção nas representações históricas no/do Brasil. A Universidade 
como locus privilegiado da pesquisa e da produção historiográfica brasileira. Tendências e temáticas 
contemporâneas nas escritas da história no Brasil. 

 
 

3. JUSTIFICATIVA 
 

De acordo com os Projetos Pedagógicos do Bacharelado e da Licenciatura em História na UFU, o 
profissional da História, como Bacharel ou Licenciado, tem como foco a produção da História, isto é, 
a discussão, interrogação e interpretação de fontes documentais, a reflexão, a crítica, a pesquisa, o 
ensino, a produção e a difusão de conhecimentos históricos, estabelecendo diálogos com as demais 
áreas do conhecimento. Trata-se de profissional que procura estar em consonância com as 
demandas sociais relativas ao pensamento crítico e às políticas de produção e preservação de 
documentos, objetos e interpretações do presente e do passado. Sua formação deve contemplar, 
portanto, a qualificação como acadêmico e professor preparado para a discussão de aspectos éticos, 
políticos, culturais, econômicos para a sua prática e a formação do sujeito crítico e sensível às 
narrativas que informam sobre os problemas sociais do passado e de seu tempo (cf. Projeto 
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Pedagógico do Curso de História, 2018-19). O curso – Tópicos Especiais em Historiografia brasileira - 
é uma oportunidade para se conhecer um pouco da História da História do Brasil, isto é, para se 
pensar e praticar a análise da escrita da história e, nesse sentido, contribui para aprimorar as práticas 
de leitura, interrogação, reconhecimento, identificação e análise da escrita da história. Também para 
examinar as estratégias técnicas, metodológicas e linguísticas da produção de narrativas da história. 
Por meio de leituras, estudos técnicos, discussões e reflexões teóricas, com base em diferentes 
atividades propostas, espera-se que o/a discente consiga desenvolver as habilidades necessárias 
para discernir métodos e modelos do trabalho acadêmico praticado em diferentes tempos e lugares 
sociais; para decodificar e compreender algumas ferramentas conceituais e perspectivas praticadas 
na escrita da História; para ampliar seu conhecimento e sua desenvoltura nas práticas de leitura 
crítica das construções historiográficas. Por fim, espera-se que o/a discente seja estimulado/a a 
adquirir autonomia de pesquisa e a exercitar a crítica da historiografia brasileira, particularmente 
com capacidade de compreender a historicidade das tramas e localizar as práticas do fazer 
historiográfico acerca do Brasil.  
 

Por todo o século XIX, sobretudo após a Independência, a escrita da história procurou reconhecer e 
imprimir os traços que configuram o povo, o território e forjar uma matriz da identidade nacional. 
Robert Southey, Carl Friedrich Philipp von Martius, Francisco Adolfo de Varnhagen e João Capistrano 
de Abreu são alguns destaques dessa produção que enxergava o passado colonial com vistas a alçar, 
para a nova nação, um lugar no concerto das nações consideradas civilizadas. Nasce, ali, o “mito das 
três raças” e exploram-se as representações do traço mestiço do brasileiro, aspecto que aparece, 
também, nas matrizes de inteligibilidade construídas no século XX. Trata-se de uma historiografia 
comprometida com a questão nacional e a Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro é 
exemplo dessa iniciativa que reunia as elites intelectuais em busca de uma leitura antilusitana do 
passado colonial. 
  
No século XX, já na República, uma historiografia revisionista procura abordar o papel histórico das 
classes dominantes e varrer as concepções vigentes no período das instituições imperiais e 
monárquicas. Nos anos 30, a historiografia se diversifica e três autores se destacam: em resposta aos 
de sua geração, convencida da inferioridade do negro na formação social brasileira (Nina Rodrigues e 
Oliveira Viana), Gilberto Freyre produziu uma história antropológica e buscou conferir outra 
visibilidade ao cotidiano escravista e à família patriarcal; Sérgio Buarque de Holanda se apropriou de 
uma metodologia dos contrários a fim de abrigar aspectos da psicologia e da história social , 
observando os vínculos entre o passado e o presente na análise das estruturas econômicas, das 
instituições sociais e ideias políticas; Caio Prado Jr. foi pioneiro no movimento revisionista marxista 
da historiografia brasileira (Evolução Política do Brasil e outros estudos, 1933). 
 
Muitos historiadores e historiadoras, além deles e adiante, teceram uma historiografia do Brasil mais 
diversificada ao longo do século XX e seria impossível registrar as balizas e perspectivas de uma escrita que se 
amplia e amplifica o território de sua prática. Escrita que busca explicar/interpretar os acontecimentos e as 
estruturas do passado em relação aos processos históricos, enfocando um espectro maior de objetos, 
métodos, problemas e resultados alcançados.  
 
Desde fins do Século XX, e especialmente nos anos 1970/80, a historiografia brasileira vem alargando 
sistematicamente o campo de diálogos transdisciplinares, que se produzem a fim de abordar a experiência de 
sujeitos, mais ou menos silenciados na historiografia. Amplia-se o espectro de temáticas que procuram dar 
visibilidade e dizibilidade à experiência de sujeitos excluídos ou silenciados na história, tais como mulheres, 
escravizados, indígenas entre outros. Emergem, nesse período, entre outras, as escritas feministas, os estudos 
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que discutem as categorias de gênero e raça, os movimentos sociais, as abordagens relacionadas à história da 
África, dos mundos Atlânticos, a etnohistória indígena, focalizando novas representações dos brasileiros e da 
brasilidade, inclusive ao interrogar os modos de subjetivação/objetivação construídos nos períodos colonial, 
imperial e republicano. As possbilidades e modelos de escrita da história se multiplicam para dar a ler as 
relações desses sujeitos e suas representações, na discussão de fundo teórico que problematiza abordagens, 
temporalidades, espaços e relações. Abordagens recentes, inclusive da/na história cultural, a partir de 
deslocamentos epistemológicos se operam - pós-estruturalistas, pós-modernas e descoloniais -, por 
estudiosos que buscam revisitar e interrogar as matrizes que marcaram a historiografia brasileira.  Por meio 
da leitura de clássicos e críticos do pensamento social e historiográfico brasileiro, a disciplina aqui proposta 
será uma oportunidade de se colocar em perspectiva marcos da historiografia brasileira, refletir sobre seus 
diferentes períodos históricos, localizar criticamente suas questões e suas condições históricas de produção, 
no exercício de reflexão/interrogação de matrizes, conceitos, metodologias e resultados desvelados em 
algumas obras relevantes da historiografia brasileira. 
 

4. OBJETIVO 

Objetivo Geral: 
 

Estudar autores e autoras, obras e vertentes teórico-metodológicas, marcos na história da 
historiografia brasileira nos séculos XIX, XX e XXI. Discutir matrizes teóricas e historiográficas em suas 
diferentes condições de produção.  

 
Objetivos Específicos: 

Discutir abordagens metodológicas, conceitos teóricos, críticas e revisões relevantes em seus 
respectivos lugares sociais e históricos de produção de sentido. 

Refletir sobre as representações do Brasil e da brasilidade, particularmente a produção mais recente 
sobre as imagens de sujeitos / subjetivações e relações construídas na escrita da História a partir da 
problematização das categorias raça e gênero – entre outras, negros/as, escravos/escravizados e 
mulheres. 
 
 

5. PROGRAMA 

(O programa, organizado em unidades e sub-unidades ou eixos temáticos, deverá explicitar os conteúdos 
propostos de modo a se conhecer toda a matéria a ser desenvolvida na disciplina.) 
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Eixos Temáticos / Módulos 
 
1. O nascimento da nação e da história: o modelo e o mito das “três raças” (Séculos XIX e XX)  

2. Representações do Brasil e dos brasileiros: o debate sobre o pensamento social (Séculos XIX e XX)   

3. Identidades, raça, gênero: outras historiografias (Século XX e XXI) 

 
6. METODOLOGIA 

As aulas serão presenciais e demandam leituras semanais dos textos indicados no Programa. A cada aula, 
os textos de referência serão discutidos sob a mediação de discentes, em grupos ou individualmente, 
sempre com a condução dialógica da professora. Além das discussões coletivas e aulas expositivas 
dialogadas, haverá estudos dirigidos, no espectro das atividades baseadas em conteúdos referenciados que 
serão discutidos, na medida do possível, disponibilizados eletronicamente. Ao final, os discentes deverão 
apresentar seminários em grupos de trabalho.  

Cronograma 

 
DATA ATIVIDADE 

02/03  Recepção dos Ingressantes 

09/03 Apresentação e Aprovação do Programa  

16/03 Aula Expositiva: Historiografias, nacionalidade, identidade, representações 
(Martius / Varnhagen) – Módulo 1 

23/03 O mito das 3 raças (e o fardo do homem branco) - Discussão Coletiva: Texto 1 - 

MARTIUS, K. F. P. Como se deve escrever a história do Brasil. 

30/03 Varnhagen em busca de uma História Geral – Texto 2 – História Geral do Brasil 

06/04 Módulo 2 - Casa Grande e Senzala – Estudo Dirigido - Caps. IV e V. O escravo 

negro na vida sexual e de família do brasileiro. I e II  (p. 283-410-480) – Textos 3 

e 4 

13/4 (continuação) 

20/4 Raízes do Brasil – Expositiva e Estudo Dirigido: Texto 5 e 6. O significado do 

Raízes do Brasil (Antônio Cândido). p. XI-XXII e O Homem Cordial (p. 101-125) 

27/4 Prova 1 

04/05 Módulo 3 – O Brasileiro é vira-lata? Expositiva. A Elite do Atraso, de Jessé de 
Souza. Texto 7 

11/5 Cap. 1. A escravidão é nosso berço (p. 36-57) Texto 8 

18/5 Cap. 2. As classes sociais do Brasil moderno (p. 73-180) Texto 9 e 10 

25/5 Outras historiografias: mulheres e feminismos Texto 11 

01/06 Outras historiografias: indígenas Texto 12 

08/06 Feriado – Corpus Christi 

15/06 Atividade de Recuperação / Prova 2 / Avaliações 
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22/06 Encerramento 

  

 
 

 

7. AVALIAÇÃO 

Prova dissertativa em sala – Módulos 1 e 2 (valor 30 pontos) 

Prova dissertativa em sala – Módulo 3 (valor 30 pontos) 
 

Apresentações/Mediações para discussão coletiva - 0s/as discentes devem apresentar leitura para discussão 
(distribuir roteiro com tópicos para o debate – 20 pontos). Clareza, destaque do aspecto principal e tópicos 
argumentativos, demonstrando compreensão e capacidade de leitura crítica.  

Seminários - ao final, apresentação de conteúdos / discussões em grupos no Seminário (síntese escrita e 
oral - 20 pontos). 

 
 

8. BIBLIOGRAFIA 

Básica 

FREITAS Marcos Cezar de (org.) Historiografia Brasileira em Perspectiva.  São Paulo: Contexto, 2007. 
 
FREYRE, Gilberto. Casa Grande & Senzala. 34ª ed. Rio de Janeiro / São Paulo: Record, 1998. 
 
HOLANDA, Sérgio Buarque de. Raízes do Brasil. 10 ed. Rio de Janeiro: José Olympio Ed., 1976, 
 
MARTIUS, K. F. P. Como se deve escrever a história do Brasil. In: Revista de História de América, n. 42: 433-
458, 1956.  
 
PRADO Jr, C. Evolução política do Brasil e outros estudos.  2ª ed. São Paulo: Brasiliense, 1957. 
 
RODRIGUES, José Honório. História da História do Brasil. São Paulo: Editora Nacional / INL, 
1978/1988.(Brasiliana, vol.21). https://bdor.sibi.ufrj.br/bitstream/doc/472/1/GF%2023%20PDF%20-
%20OCR%20-%20RED.pdf 
  
SOUZA, Jessé. A Elite do Atraso:  da escravidão à lava-jato. Rio de Janeiro: Leyla, 2017. 
 
VARNHAGEN, F. A. História Geral do Brasil. 2 volumes. 2ª ed. Rio de Janeiro: E. & H. Laemmert, 1887. 
 
Será utilizada no decorrer das aulas. No mínimo 3 (três) títulos. Cada título citado deve ter um exemplar na 
Biblioteca para cada 6 estudantes de seu curso. 

 
Complementar 
 
ALMEIDA, MRC. A atuação dos indígenas na História do Brasil: revisões historiográficas. In: Revista Brasileira 
de História, Rev. Bras. Hist. 37 (75) • May-Aug 2017 (pdf). 
https://www.scielo.br/j/rbh/a/b7Z47VbMMmvPQwWhbHfdkpr/abstract/?lang=p 
 
AMORIM, D. Teorias raciais no Brasil: um pouco de história e historiografia. In: Revista Cantareira, N. 19, 
2013 (pdf). https://periodicos.uff.br/cantareira/article/view/27725 

https://bdor.sibi.ufrj.br/bitstream/doc/472/1/GF%2023%20PDF%20-%20OCR%20-%20RED.pdf
https://bdor.sibi.ufrj.br/bitstream/doc/472/1/GF%2023%20PDF%20-%20OCR%20-%20RED.pdf
https://www.scielo.br/j/rbh/a/b7Z47VbMMmvPQwWhbHfdkpr/abstract/?lang=p
https://periodicos.uff.br/cantareira/article/view/27725
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ARAÚJO, V. L. Historiografia, nação e os regimes de autonomia na vida letrada no Império do Brasil. Varia 
História, Belo Horizonte, vol. 31, n. 56 (2015) 
https://www.scielo.br/j/vh/a/TnKjD4T5jDFMdfY3MfMSK4n/?format=pdf 
 
IGLÉSIAS, Francisco. José Honório Rodrigues e a historiografia brasileira. In: Estudos Histórlcos, Rio de 
Janeiro, n. I, 1988 p. 55-78. file:///C:/Users/User/Downloads/admin,+28%20(1).pdf 
 
MUNIZ, Diva do Couto Gontijo. Sobre História e Historiografia das Mulheres. In: Caderno Espaço Feminino, 
Uberlândia, MG. v.31, n.1 | seer.ufu.br/index.php/neguem | jan./jun. 2018. 
file:///C:/Users/User/Downloads/admin,+8-
Sobre+Historia+e+Historiografia+das+Mulheres+Diva+do+Couto+Gontijo+Muniz.pdf 

 
Revista de História da Historiografia. Disponível em: sbthh.org.br/pb/acervo 1-2/ 
 

Para enriquecimento dos estudos. No mínimo 5 títulos. 

 
 

9. APROVAÇÃO 

Aprovado em reunião do Colegiado realizada em: / /   

Coordenação do Curso de Graduação em:    
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