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Ementa: O objetivo da disciplina é discutir os condicionantes sociais e os princípios 

epistemológicos que organizam a escrita da história no Brasil. 

 

Conteúdo programático: Há um conjunto de documentos cuja natureza favorece a observação 

de como os indivíduos compreendem a si próprios e ao mundo a sua volta – escrita de si ou 

auto-escrita. Esses documentos, via de regra produzidos na esfera da intimidade, possuem uma 

riqueza para o historiador e para a historiadora na compreensão das sensibilidades. Eles são 

uma porta para entender o cotidiano dos espaços domésticos, mas também para a compreensão 

dos processos políticos mais amplos. Trata-se de cartas e diários, suportes apropriados para a 

escrita do que não pode ser publicado; mas também autobiografias, arquivos pessoais, álbuns 

de fotografias etc.  

Módulo 1: Uma teoria das formas de autoescrita – o indivíduo moderno e seus rastros. 

Módulo 2: As muitas formas de escrita de si e suas possibilidades – cartas, diários, 

autobiografias, álbuns de fotografias, arquivos pessoais. 

Módulo 3: As formas modernas de autoescrita – as redes sociais e uma nova dinâmica para a 

separação entre o público e o privado. 

Módulo 4: Alguns casos de escrita de si na História do Brasil.  

 

Objetivos: Compreender as possibilidades e os limites do trabalho de pesquisa histórica com as 

fontes memoriais e autobiográficas.  

 

Metodologia: Discussões de texto, aulas expositivas dialogadas e oficinas com documentos.  



 

Atividades avaliativas (teóricas): texto dissertativo a respeito de um tema trabalhado na 

disciplina ou resenha crítica de um dos livros da ementa.  

 

Atividades Avaliativas (práticas): seminários com fontes autobiográficas (diários, cartas, 

autobiografias, arquivos pessoais etc.). 

 

Cronograma: 

A disciplina começa com as discussões teóricas a partir dos textos que serão direcionados para 

cada aula. O segundo momento é compreendido pelos seminários com as fontes históricas.  
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