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MINICURSO - História Marítima como História Social, séculos XVI-XIX
Professor responsável: Jaime Rodrigues
e-mail: jaime.rodrigues@unifesp.br
Ano: 2020 / 60hs / 4 créditos
Objetivos
Geral:
Apresentar e discutir alguns dos principais temas de História Marítima a partir de uma
abordagem em História Social. O programa cobre o período entre os séculos XVI e XIX.
Específicos:
a) instrumentalizar os matriculados para a leitura de textos historiográficos referentes aos
temas de História Marítima;
b) apresentar e debater a historiografia atinente aos temas e ao recorte temporal
selecionados, considerando prioritariamente os espaços banhados pelo Atlântico e o
entendimento do oceano como espaço histórico.
Justificativa
Apresentar os principais temas de História Marítima na época Moderna e início da era
Contemporânea, a partir da abordagem em História Social. Discussão sobre historiografia,
conceitos e fontes. História Atlântica. História Naval. História da Técnica. História Social
dos trabalhadores do mar. Cultura Marítima. Fontes para uma História Marítima nos
domínios lusos (sécs. XV-XIX) e no Brasil do século XIX.
Metodologia
• Aulas expositivas e dialogadas
• Discussão de textos
• Breve oficina de paleografia
• Análise documental
Conteúdo programático
1. Apresentação
2. História Marítima: historiografia e fontes
3. Indisciplina dos trabalhadores
4. Religiosidade a bordo
5. Linguagem marítima
6. Alimentação a bordo
7. O tráfico de africanos escravizados
8. A Armada imperial do Brasil
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Cronograma
1) 23 de outubro – Apresentação do programa. Dinâmica do curso. Discussão sobre o
tipo e os instrumentos de avaliação.
2) 28 de outubro -– Historiografia e fontes sobre os trabalhadores do mar: o caráter
“nacionalista” e militar da historiografia marítima no Brasil; historiografias
portuguesa, francesa e anglófona; periódicos especializados; História Atlântica,
História Marítima, História Naval: aproximações e diferenças; narrativas de
viajantes; legislação; matrículas de marinheiros; correspondência entre autoridades
dos domínios coloniais e da Corte; dicionários de marinharia; escolas de aprendizes
marinheiros e Intendências de Marinha; processos judiciais.
3) 30 de outubro de 2020 - Marítimos como trabalhadores indisciplinados:
indisciplina em narrativas; Regulamentos; Motins e movimentos a bordo; Soldadas;
Castigos corporais; Recrutamento; Deserções; Conflitos em terra.
4) 4 de novembro de 2020 – Religiosidade a bordo: analogias entre a Igreja e os
navios; Religiosidade popular marítima; Nossa Senhora, Jesus e os santos; Missas,
sacramentos e sepultamentos nos navios; Outras expressões de religiosidade
popular; Desvios e heterodoxias marujas.
5) 5 de novembro de 2020 – Linguagem marítima: A linguagem como questão na
historiografia sobre o mar; linguagem marítima nas narrativas de viajantes;
homogeneidade nacional na marinha luso-brasileira e a questão da língua;
dicionários de marinharia como fontes históricas e elementos da formação maruja
6) 6 de novembro de 2020 – Alimentação a bordo: logística do abastecimento; sujeitos
históricos e distinção social na questão da alimentação a bordo; tipos de alimentos e
sua conservação; doenças nutricionais.
7) 11 de novembro de 2020 – O tráfico de africanos escravizados: o navio negreiro e
sua abordagem como objeto de estudo; tipologias; tráfico como processo histórico:
transformações e permanências; marinheiros como agentes e especificidade das
rotas e “cargas”.
8) 12 de novembro de 2020 – Marinheiros na Armada imperial do Brasil: fontes para
seu estudo; recrutamento; brasileiros, estrangeiros e conflitos
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Recursos instrucionais necessários
- Computador e/ou smartfone e/ou tablet
- Acesso à internet
Critérios para avaliação
- Debate sobre o aproveitamento ao final de cada aula. Escrita de resenha sobre um ou mais
textos da bibliografia.
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