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Data de aprovação na assembleia departamental:  

 

Ementa: Análise de processos gerais e/ou particulares que tiveram lugar durante o período 

Nacional-Desenvolvimentista (1945-1964). Historiografia sobre o período Nacional-

Desenvolvimentista.  

Conteúdo programático: Analisaremos a trilogia historiográfica de Gilberto Freyre, composta 

por Casa-Grande & Senzala (1933), Sobrados e Mucambos (1936) e Ordem e Progresso 

(1959). Trata-se de um esforço analítico que procura compreender a relação entre história e 

nostalgia, o diagnóstico estrutural e a cronosofia “lusotropical” proposta pelo autor. O caráter 

performativo do tempo a dinâmica da história nestes trabalhos serão o alvo de nosso escrutínio. 

Pensando como a historiografia produz “empatia”, num sentido muito específico, como um 

modo de identificação profundamente cínico e indiferente com a diferença efetiva, mas uma 

autoritária visão “culturalista” e panorâmica do processo histórico de “formação” do Brasil. 

Como contraponto e complemento às leituras, analisaremos diversos materiais audiovisuais que 

permitem contrastar diversos ângulos da figura individual de Freyre, a adoração, o estatuto de 

intérprete canônico do Brasil, suas opiniões sobre drogas e política, militares, sobre arquitetura, 

sobre si mesmo, entre outros. 

Objetivos:  

O curso objetiva efetuar uma leitura crítica e minuciosa da obra historiográfica de Gilberto 

Freyre (1900-1987), procurando identificar a relação entre nostalgia e história nos elementos de 

sua antropologia “culturalista” e uma política do tempo e da história no seu arquétipo social do 

Brasil como civilização e exemplo maior de uma “modernidade lusotropical”.  

Metodologia:  

Aulas expositivas, webinários e debates mediados. 

Atividades avaliativas:  

 

1. Trabalho individual (5,0 pontos); 

2. Trabalho em grupo (5,0 pontos); 



 

Critérios de avaliação: grau de aproveitamento das leituras e debates 

 

3. Exame Especial – Consistirá em um trabalho final, a ser realizado em casa, e entregue dentro 

do prazo previsto no cronograma. No trabalho, o(a) aluno(a) deverá responder à cinco 

perguntas (no valor de 2,0 pontos cada) que serão fornecidas pelo professor sobre tudo o que 

foi trabalhado ao longo do semestre. As respostas a estas perguntas deverá permitir ao professor 

perceber o grau de aproveitamento das leituras obrigatórias, documentários e demais conteúdos 

disponibilizados ao longo do curso. Todo o conteúdo obrigatório (incluindo debates, 

documentários e apresentações em sala) será levado em consideração para a elaboração das 

questões do Exame Especial. 

 

Cronograma:  

 

Janeiro 

21 – Apresentação do Curso, proposta e do Plano de Ensino. 

22 – Atividade Assíncrona: Globo Ciência (foi ao ar em 04/07/2009), “Gilberto Freyre”, 

https://www.youtube.com/watch?v=pM8nicCBwpA 

23 – Atividade Assíncrona: Leitura e estudos 

28 – Aula expositiva. Texto de base: 1 

29 – Atividade Assíncrona: Jessé Souza “Explica” Gilberto Freyre, https://youtu.be/g52-

voRlrA0?t=468 

30 – Atividade Assíncrona: Leitura e estudos 

 

Fevereiro 

5 – Aula expositiva. Textos de base: 1 

6 – Atividade Assíncrona: Joaquim Machado “Na varanda com Gilberto Freyre”, 

https://youtu.be/yTVJNLfDp3o?t=240 

7 – Atividade Assíncrona: Leitura e estudos 

12 – Aula expositiva. Textos de base: 1 

13 – Atividade Assíncrona: Leitura e estudos 

25 – Aula expositiva. Textos de base: 2 

26 – Atividade Assíncrona: Café Filosófico: “Gilberto Freyre e o tema da miscigenação”, com 

Elide Rugai Bastos (foi ao ar em 09/12/2003), 

https://www.youtube.com/watch?v=axqnC__OZS4&list=PLQK3FPAaa7OUaJNoRORc1fl2M

7LQXPLWh 

27 – Atividade Assíncrona: Leitura e estudos 

 

Março 

4 – Aula expositiva. Textos de base: 2 

5 – Atividade Assíncrona: “Oh de Casa!” Mini Documentário sobre Gilberto Freyre (0:00-

10min),  

https://www.youtube.com/watch?v=zcmpxWJW5DU 

6 – Atividade Assíncrona: Leitura e estudos 

11 – Aula expositiva. Textos de base: 2 

12 – Atividade Assíncrona: “O mestre de Apipucos” (1959), 

https://www.youtube.com/watch?v=pM8nicCBwpA
https://youtu.be/g52-voRlrA0?t=468
https://youtu.be/g52-voRlrA0?t=468
https://youtu.be/yTVJNLfDp3o?t=240
https://www.youtube.com/watch?v=axqnC__OZS4&list=PLQK3FPAaa7OUaJNoRORc1fl2M7LQXPLWh
https://www.youtube.com/watch?v=axqnC__OZS4&list=PLQK3FPAaa7OUaJNoRORc1fl2M7LQXPLWh
https://www.youtube.com/watch?v=zcmpxWJW5DU


https://www.youtube.com/watch?v=Gc_ATR9QpZw 

13 – Atividade Assíncrona: Leitura e estudos 

18 – Aula expositiva. Textos de base: 3 

19 – Atividade Assíncrona:  “Gilbertianas Brasileiras (de Geneton Moraes Neto, 1983)”, pt.1: 

https://www.youtube.com/watch?v=SUVUvEcv7g8; 

pt.2: https://www.youtube.com/watch?v=0d_AmOG10mQ 

20 – Atividade Assíncrona: Leitura e estudos 

25 – Aula expositiva. Textos de base: 3 

26 – Entrega do primeiro trabalho (individual) 

27 – Atividade Assíncrona: “PAINEL (11/10/1977) Marisa Raja Gabaglia entrevista Gilberto 

Freyre, https://www.youtube.com/watch?v=gt0kk4Jrm4o 

 

Abril 

8 – Aula expositiva. Textos de base: 3 

9 – Atividade Assíncrona: Gilberto Freyre, O que é o Brasil?, 

https://www.youtube.com/watch?v=9OgPnt9rtqc 

10 – Atividade Assíncrona: Leitura e estudos 

15 – Encerramento do curso 

16 – Entrega do segundo trabalho (de grupo) 

17 – Não haverá atividade 

22 – Divulgação das notas e apresentação das questões do Exame Especial pelo professor 

28 – Exame Especial (entrega) 

30 – Divulgação dos resultados finais 

Bibliografia básica:  

 

(1) FREYRE, Gilberto. Casa Grande & Senzala: formação da família brasileira sob o regime 

da economia patriarcal. 34ª ed. Rio de Janeiro: Record, 1998; 

 

(2) ______. Sobrados e Mucambos: decadência do patriarcado rural e desenvolvimento 

urbano. 5ª Ed., 2 Vols. Rio de Janeiro: José Olímpio/ INL-MEC, 1977; 

 

(3) ______. Ordem e Progresso: processo de desintegração das sociedades patriarcal e 

semipatriarcal no Brasil sob o regime de trabalho livre. Aspectos de um quase meio século de 

transição do trabalho escravo para o trabalho livre; e da Monarquia para a República. 3ª Ed. 2 

Vols. Rio de Janeiro: Livraria José Olympio Editora/ MEC, 1974; 

  

Bibliografia complementar:  

 

FREYRE, Gilberto. Perfil de Euclides e outros perfis. 3ª Ed. São Paulo: Global Editora, 2011. 

 

______. Tempo morto e outros tempos. Trechos de um diário de adolescência e primeira 

mocidade, 1915-1930. São Paulo: Global Editora, 2011; 

 

______. Além do apenas moderno: sugestões em torno de possíveis futuros do homem, em 

geral, e do homem brasileiro, em particular. Rio de Janeiro: José Olympio, 1973;  
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diário íntimo seguido de recordações pessoais em tom confidencial semelhante ao de diários. 

São Paulo: Global, 2010; ABREU, J. Capistrano de. Capítulos de História Colonial. Rio de 

Janeiro: Livraria Briguiet e Cia., 1934; 

 

ARAUJO, R. B. de. Guerra e Paz: Casa-Grande & Senzala e a obra de Gilberto Freyre nos 

anos 30. Rio de Janeiro: Editora 34, 1994; 

 

BEVERNAGE, B. e LORENZ, C. Breaking up time – Negotiating the borders between 

present, past and future. An introduction. In: BEVERNAGE, B.; LORENZ, C. (orgs.). 

Breaking up time: negotiating the borders between present, past and futures. Göttingen: 

Vandenhoeck and Ruprecht, 2013.  

 

CHACON, V. Gilberto Freyre: uma biografia intelectual. Recife, São Paulo: Fundação 

Joaquim Nabuco/Editora Massangana/Cia Editora Nacional (Col. Brasiliana, v. 387), 1993; 

 

CUNHA, Euclides da. Os Sertões. A campanha de Canudos. Edição Crítica Walnice Nogueira 

Galvão. São Paulo: Ática, 1998;  

 

LIMA, Luiz Costa. Terra ignota. A construção de Os Sertões. Rio de Janeiro: Civilização 

Brasileira, 1997;  

 

NICOLAZZI, F. Um estilo de história. A viagem, a memória, o ensaio: sobre Casa-Grande & 

Senzala e a representação do passado. São Paulo: Editora UNESP, 2011; 

 

NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm. Segunda consideração intempestiva: da utilidade e 

desvantagens da história para a vida (1874). Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2003; 

 

WESTPHALLEN, Cecília M. Casa-Grande & Senzala, o tempo tríbio e a longa duração. In: 

FONSECA, Edson Nery da. (Org.). Novas perspectivas em Casa-Grande & Senzala. Recife: 

Fundação Joaquim Nabuco, Editora Massangana, 1985. p. 129-146. 

 


