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- EMENTA: 

Com fim da escravidão e o advento da República, intelectuais brasileiros de diferentes 

áreas e orientações ideológicas, se propuseram a pensar os limites e as possibilidades da 

modernidade nacional. 

Dando continuidade às análises produzidas no século XIX, gerações seguidas de 

“interpretes do Brasil” refletiram a respeito da relação povo/nação e Estado/sociedade 

no processo civilizatório brasileiro.  

Em seus textos o passado e o presente da República se entrelaçam na busca da 

compreensão da identidade brasileira e na definição de um projeto político, social e 

econômico para a nação.  

A mestiçagem racial e cultural, o passado ibérico, a organização social, a economia e o 

regime político são algumas das principais temáticas abordadas e articuladas em 

análises que transitam entre a ruptura e a conservação. 

Suas obras influenciaram gerações e a cultura política nacional, além de experiências 

históricas concretas do Estado nacional. 

O curso irá privilegiar a análise dos autores selecionados seguindo a cronologia de suas 

publicações, o que não descarta, porém, a associação dos mesmos por temáticas e/ou 

categorias de análise.  

 

 

- OBJETIVOS: 

- Analisar algumas das mais importantes obras do pensamento político, social e 

econômico produzidas durante a história do Brasil republicano. 

- Identificar a intertextualidade entre os autores e as suas obras. 

 - Contextualizar e relacionar os principais temas que marcaram o debate político, 

econômico e social da época em que obras foram produzidas.  

- Identificar influências das obras na cultura política brasileira e em experiências 

históricas concretas do Estado nacional.  
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- PROGRAMA: 

I. Intelectuais, História e cultura política  

 

II. 1989-1930: raça, clima e determinismo geográfico  

- Sílvio Romero 

- Nina Rodrigues 

- Euclides da Cunha  

- Manoel Bomfim 

 

III. Anos 1930 e 1945: modernismo, cultura e pensamento autoritário 

- Gilberto Freyre 

- Sérgio Buarque de Holanda 

- Caio Prado Júnior 

- Oliveira Vianna 

 

IV. 1945-1964: desenvolvimento econômico, organização social e política e Estado 

Nacional  

- Vitor Nunes Leal  

- ISEB 

- Celso Furtado  

 

V. Cidadania no Brasil: avanços e retrocessos 

- José Murilo de Carvalho  

Avaliação 

 Resenha 1,5 + Resenha 1,5 + Apresentação 2,0 + Trabalho 5,0 = 10/2 = Média 10 

Obs 1.: os textos das resenhas  e apresentações de cada aluno serão definidos em sala de 

aula. 

Obs 2.: as resenhas devem ser entregues impreterivelmente na data de discussão do 

texto. 

Obs 3: o aluno que exceder 25% de faltas será reprovado por frequência. 
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