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1-Ementa 

 

Este curso pretende discutir diferentes possibilidades da escrita da História do Brasil 

oitocentista através de dois módulos distintos, mas complementares.  

A primeira parte é reservada ao estudo dos primeiros historiadores brasileiros, os fundadores 

da nossa historiografia, em sua grande maioria filiados ao Instituto História e Geográfico 

Brasileiro (IHGB) e comprometidos com a proposta do Governo Imperial que pretendia 

congregar a fixação da identidade nacional segundo parâmetros específicos e, de alguma 

forma, lograr a construção de certa memória política através da oficialização da História como 

disciplina. O curso dedicará atenção às características autorais desses personagens, aos 

procedimentos metodológicos escolhidos, em grande parte inspirados em escolas alemãs e 

francesas. Nesse sentido, serão analisados as motivações dos historiadores nascidos no  

oitocentos, como por exemplo, Francisco Adolfo de Varnhagen e Capistrano de Abreu, bem 

como suas influências na formação de  cânones  de leitura posteriores.  

A segunda parte tratará de versões da história oitocentista escritas por historiadores cujas 

obras foram produzidas durante os séculos XX e XIX. A ideia é contrapor artigos relativos ao 

mesmo recorte temporal, mas com fontes, argumentos e opções teórico-metodológicas 

distintas que acabaram por desembocar em diferentes versões da História. Nesse módulo, 

entre as questões debatidas, pode-se citar: o conceito de povo no Primeiro Reinado, a 

formação dos grupos sociais e o conceito de partido durante a Regência, os projetos políticos 

e a existência ou inexistência de classes sociais bem como a formação da sociedade a partir de 

um sistema baseado na meritocracia, ou ainda as clivagens do liberalismo existentes durante o 

Segundo Reinado e nos anos imediatamente posteriores. 

O curso, em seus dois módulos, visa ampliar o conhecimento sobre a cultura histórica do 

longo século XIX e elucidar, através do debate, questões pertinentes sobre como se deu e se 

dá o desenvolvimento da historiografia brasileira sobre o período, tendo em vista projetos 

políticos, intenções dos autores e os recursos culturais disponíveis em cada tempo histórico. 

 

2-Avaliação  

A avaliação consistirá de nota da apresentação de dois Seminários, cada um deles relativo a 

um módulo da disciplina seguida da entrega de dois fichamentos literais. A participação em 

aula também será registrada. 



Há duas opções de trabalhos de final de curso, que representam a terceira nota. Em uma das 

propostas o aluno deve escolher dois autores contemporâneos a fim de tecer uma análise 

comparativa entre as respectivas obras. Na segunda opção, poderá refletir sobre artigos 

escritos pelos membros do IHGB no século XIX, recolhidos na Revista do Instituto a fim de 

comentar como se dava a escrita da história em termos de conteúdo e de método. 
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