
1 

 

   UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

                                                     DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA                    

HH056 - HISTÓRIA CONTEMPORÂNEA I 

PROFA. DRA. KARINA KOSICKI BELLOTTI  

1º semestre de 2013 – 4ª feira – 15h30; 6ª feira – 13h30-15h30 

 

PROGRAMA DE DISCIPLINA 

 

O “longo século XIX” (1789-1914) na Europa será abordado em suas importantes transformações e 

permanências econômicas, políticas e culturais, atentando para os seguintes eixos temáticos: 

industrialização/movimentos sociais; nacionalismos; imperialismos; modernidade e cultura. Portanto, 

serão analisados em três unidades os temas centrais que permitem compreender a constituição de uma ordem 

socioeconômica e cultural burguesa, com seus embates com as forças da Restauração  e da Tradição 

nobiliárquica e aristocrática, nem suas relações com novas forças sociais – os socialistas, os personagens 

emergentes de novos mundos do trabalho e demais forças de esquerda. Além disso, o século XIX europeu é 

palco do surgimento de nações e nacionalismos, que se valeram de reconstruções do passado para delimitar 

identidades nacionais e coletivas. Ao final do século, diversas nações européias intensificam sua corrida 

imperialista e armamentista, reforçando suas fronteiras nacionais ao mesmo tempo em que se expandiam no 

“grande jogo” (Hannah Arendt) da conquista ilimitada de poder e riqueza. Por fim, para se compreender o 

século XIX, é imprescindível abordar questões de fundo que perpassam sociabilidades, sensibilidades e 

representações: as percepções da modernidade; a constituição de esferas pública e privada; os embates entre as 

ciências e as religiosidades; a emergência dos meios de comunicação, e de movimentos culturais e artísticos 

como o romantismo. 

 

Metodologia: aulas expositivas baseadas em discussão de textos, análise de fontes primárias, debates acerca de 

obras literárias. 

 

Avaliação: 

Haverá 3 instrumentos de avaliação, correspondentes a cada unidade (aguardar instruções em separado para 

cada avaliação, a serem disponibilizadas no e-mail da turma e no Xerox da Reitoria): 

Unidade 1 – prova escrita individual sem consulta acerca de todo o conteúdo da unidade – Valor – 100 pontos; 

Unidade 2 – produção de ensaio e de plano de aulas acerca dos temas da unidade – individual ou em duplas – 

Valor – 100 pontos 

Unidade 3 – análise de obra literária do século XIX, em trios, com produção de debate e de trabalho escrito – 

valor – 200 pontos.  

A nota final consistirá na média ponderada das notas de cada avaliação. 

 

Comunicação e atendimento: 

“Mural virtual” – login no gmail: hh056.contemporanea; senha: karina2013; 

Plantão: a ser combinado com a professora via e-mail – karinakbellotti@gmail.com. 

 

OBS: Quaisquer alterações no cronograma a seguir serão discutidas com a turma, salvo em casos 

excepcionais. 
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UNIDADE 1) Revoluções, Mundos do Trabalho e Movimentos Sociais  
 

17/04 – introdução – discussão do programa 

 

19/04 - HOBSBAWM, Eric J. “As Revoluções”. In: A Era das Revoluções 1789-1848. Rio de Janeiro: Paz e 

Terra, 1979, p. 127-149. HOBSBAWM, Eric. Introdução à Revolução Francesa. 

 

24/04 – HOBSBAWM, Eric. “Revolução Francesa” In: A Era das Revoluções 1789-1848. Rio de Janeiro: Paz e 

Terra, 1979 + Ecos da Marselhesa (cap.1). 

 

26/04- CHARTIER, R. “Iluminismo e revolução; Revolução e iluminismo”; “As revoluções têm origens 

culturais?” In Origens Culturais da Revolução Francesa. SP: Unesp, 2009, pp. 25-48;245-275. 

 

03/05- HOBSBAWM, Eric. “Revolução Industrial” In Era das Revoluções. 

 

08/05 - THOMPSON, E.P. Introdução (vol.1); “Comunidade” In A Formação da Classe Operária Inglesa II – A 

Maldição de Adão. RJ: Paz e Terra, 1987, pp. 291-347. 

 

10/05 - HOBSBAWM. Eric J. Cap.4-“A Política da Democracia” In A Era dos Impérios. RJ: Paz e Terra, 

pp.125-161; Cap.5-“Trabalhadores do Mundo” In Era dos Impérios. RJ: Paz e Terra,; pp. 163-202. 

 

15/05 – Revisão para prova 

  

Opcionais – Complementares:  
HOBSBAWM, Eric J. Mundos do trabalho. 1987. Cap. 2: Notas sobre consciência de classe, p. 35 a 55;  “O 

fazer- se da classe operária”. In: Mundos do Trabalho: novos estudos sobre classe operária. Rio de Janeiro: Paz 

e Terra, 1984. p. 273-297. 

PERROT, Michelle. “Os operários e as máquinas na França durante a primeira metade do século XIX”; “As 3 

eras da disciplina industrial na França do século XIX” In Os excluídos da História. RJ: Paz e Terra, 1988, 

PP.17-80.  

THOMPSON, Edward P. Algumas observações sobre classe e “falsa consciência”. In: As peculiaridades dos 

ingleses e outros artigos. Campinas: Ed. da Unicamp, 2001. p. 269 a 281. 

FURET, François. “O catecismo revolucionário” In Pensando a Revolução Francesa. SP: Paz e Terra, 1989, 

pp. 99-144. 

Avaliação 1 - Avaliação escrita individual (100 pontos, peso 1) – 17 de maio – avaliação individual sem 

consulta sobre os textos trabalhados de 19/04 a 10/05. 

 

 

UNIDADE 2) Nações, nacionalismos e imperialismos 

 

22/05 - HOBSBAWM, Eric J. Nações e nacionalismo desde 1780. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1990. 

Introdução, p. 11 a 25. Cap. I: A nação como novidade: da revolução ao liberalismo, p. 27 a 61. 

 

24/05 - ANDERSON, Benedict. Comunidades Imaginadas - Cap. 1: Introdução, p. 9 a 16. Cap. 2: Raízes 

culturais, p. 17 a 45. Cap. 3: As origens da consciência nacional, p. 46 a 56. 
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29/05- HOBSBAWM, Eric e Terence Ranger. “Introdução: a invenção das tradições”; “A produção em massa 

de tradições: 1870-1914” in A Invenção das Tradições. SP: Paz e Terra, 1984, pp. 9-23; 271-316. 

05/06 - HOBSBAWM, E. e RANGER, T. A Invenção das Tradições. SP: Paz e Terra, 1984 – estudos de caso. 

 

12/06 - HOBSBAWM, E. “A Era dos Impérios” In A Era dos Impérios. RJ: Paz e Terra, 1989, PP. 87-124. 

 

14/06 - ARENDT, H. introdução ao livro II – Imperialismo; “Raça e Burocracia” In Origens do Totalitarismo. 

SP: Cia das Letras, 2009. 

 

19 e 21/06 – semana acadêmica – sem aula (dispensa da aula comprovada com participação nos eventos da 

semana no horário da aula) 

 

26/06 - SAID, E. “Introdução”. Opcional: “Territórios Sobrepostos, Histórias Entrelaçadas”  In Cultura e 

Imperialismo. SP: Cia das Letras, 1995, PP. 11-31; (opcional) 33-98.  

 

28/06 – MCCLINTOK, Anna. “O trabalho do lazer” In Couro Imperial: raça, travestismo e o culto da 

domesticidade. Cadernos Pagu (20) 2003, pp. 51-85. (disponível online: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-83332003000100002). PPT imperialismo. 

 

 

UNIDADE  3 ) Modernidade, modernização e cultura 

 

03/07 – Romantismo: GUINSBURG, Jacó. Introdução; FALBEL, Nachman. “Fundamentos históricos do 

Romantismo” In GUINSBURG, Jacó (org). O Romantismo. SP: Perspectiva, 1978, pp. 13-22; pp. 23-50.  

Documentos: Análise de produções artísticas do Romantismo no século XIX.  

Complementar - COLI, Jorge. “O Corpo da Liberdade” In O Corpo da Liberdade. SP: Cosac & Naify, 2010. 

 

05/07 - Visões sobre modernidade – BERMAN, M. Tudo o que é sólido desmancha no ar. SP: Cia das Letras, 

2007 – Introdução: ontem, hoje e amanhã (pp.15-36) 

 

Opcionais: Percepções das cidades e da modernização 

WILLIAMS, R. ‘Campo e Cidade” In O Campo e a Cidade na História e na Literatura. SP; Cia das Letras, 2011 

BRESCIANI, M. Stella. Londres e Paris no século XIX:o espetáculo da pobreza. SP: Brasiliense, 1994, 8ªed.; 

SIMMEL Georg. “Metrópole e Vida Mental” in VELHO, Otávio. (org) O fenômeno urbano. 

 

10/07- As “novas” mídias – CHARNEY, L. e SCHWARTZ, V. O cinema e a invenção da vida moderna. SP: 

Cosac & Naify, 2004, 2ed. (Introdução e capítulo de SINGER, Ben. “Modernidade, hiperestímulo e o início do 

sensacionalismo popular”). Opcional: BURKE, P. & BRIGGS, Asa. Uma História social da Mídia: de 

Gutenberg à Internet. RJ: Jorge Zahar, 2004.  

 

12/07- Religião e modernidade – Igreja Católica e a Rerum novarum 

 

19/07- Religião e modernidade: fé vs. ciência? Texto: Hobsbawm. 

 

24/07 – avaliação 3 – debates sobre obras literárias (até 4 trios – 2 obras em contraponto) 

 

26/07- avaliação 3 – debates sobre obras literárias (até 4 trios – 2 obras em contraponto) 

 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-83332003000100002
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29/07 - avaliação 3 – debates sobre obras literárias (até 4 trios – 2 obras em contraponto) – Como dia 29/07 

valerá como uma quarta-feira, teremos aula das 15h30 às 17h30. 

 

31/07 a 04/08 – semana de estudos; 07/08 – exame final – prova individual a ser feita no horário da aula, 

em sala de aula. 


