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I- Objetivo:  
Os estudos sobre o Brasil no pós-Independência e na Primeira República serão 
dedicados a temas consolidados pela historiografia sobre tais períodos: os processos que 
culminaram na Independência e na República, as transformações econômicas e sociais 
relacionadas à escravidão e à imigração e ao trabalho livre; a formação ou reformulação 
do Estado; a construção e reconstrução da identidade nacional.   
Além dos conteúdos abordados, a disciplina se dedicará a aprimorar as habilidades de 
leitura, interpretação de textos; o uso de imagens (pintura histórica sobretudo) como 
fontes para o estudo da História do período e a preparação de comunicações 
acadêmicas. 
Estes objetivos serão realizados por meio dos seguintes tópicos e atividades: 
.  
 

II – Conteúdos 
 

1 – Independência e  República: interpretações historiográficas; formação e reformulação  
do Estado Nacional 

 
2 - Transformações econômicas no XIX e início do XX e modificações no mundo do 
trabalho: escravidão, imigração e trabalho compulsório 

 
3– Racialização e racismo na formação da identidade nacional: da escravidão ao 
pós-abolição 

 
4  – Construindo a nação: a pintura histórica e a escrita da história nos séculos 
XIX e início do XX 
 

 
III - Metodologia de aula 
- discussões de textos elencados para estudo; 
- apresentações realizadas pela professora; 
- trabalhos em grupo; 
- apresentação de trabalhos pelos estudantes. 
 
 
 



IV - Avaliação 

• A - duas avaliações escritas realizadas em sala de aula, com questões 
apresentadas pela professora. Estas avaliações serão feitas individualmente, com 
consulta restrita, o que significa: as questões serão apresentadas às 18h30 e 
todos terão até as 20h00 para consultar os textos, trocar idéias, organizar o 
desenvolvimento da avaliação. Às 20h00 iniciará, em sala de aula, a elaboração 
das respostas SEM CONSULTA A NENHUM MATERIAL. (nota máxima = 
100). Este instrumento avaliar, sobretudo o domínio do conteúdo e os debates 
historiográficos abordados pelos textos lidos e estudados. São também objeto de 
avaliação as habilidades requisitadas para a elaboração de textos acadêmicos; 

• B - resenhas de pelo menos três textos. Os estudantes devem se responsabilizar 
pelas resenhas em aulas anteriormente à discussão do texto escolhido.  No dia da 
discussão do texto escolhido, a resenha deve ser entregue à professora no início 
da aula, para a qual o  estudante deve contribuir de forma diferenciada.  (nota 
máxima =30 – 10 para cada resenha). Este instrumento avaliará  as 
habilidades de leitura e  interpretação de textos acadêmicos.  

• C – realização de trabalho que relacione qualquer dos temas tratados na 
disciplina com o uso de imagens ou, dito de outra forma, que associe imagens 
(fotografias, pinturas, filmes, monumentos) a temas abordados na disciplina. 
(nota até 50). Este instrumento avaliará as habilidades do estudante para 
interpretar  o uso de imagens (pinturas, monumentos, filmes, fotografias, entre 
outros) como fontes para o estudo da História do período e a preparação de 
comunicações acadêmicas. 

• D – Participação (adesão aos trabalhos na disciplina): entrega de trabalhos 
individuais ou em grupo, sugeridos pela professora; participação nas 
apresentações dos trabalhos dos colegas (com elaboração de descrição, 
comentários, sugestões e críticas de forma escrita ao final de cada um); 
pontualidade; assiduidade; contribuições nas aulas. (nota máxima = 20). 

 
Média  = {[A1 + A2] : 2 } + B + C + D 
   2 
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