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I - Objetivos 
A disciplina pretende abordar alguns dos aspectos considerados fundamentais 
na constituição do Brasil contemporâneo, acompanhando esta trajetória a 
partir de dois eixos de discussão, que se entrelaçam. O primeiro procura 
problematizar o processo de consolidação da “modernidade” por meio do 
estudo das mudanças estruturais forjadas ao longo principalmente da segunda 
metade do século XIX e início do XX (a consolidação do liberalismo e do 
capitalismo industrial; a revolução tecnológica; a emergência das metrópoles e 
do fenômenos das multidões, etc...). O segundo pretende inserir o Brasil no 
contexto desta modernidade, delimitando como recorte temporal os períodos 
que compreendem a Primeira República e a “Era Vargas”. Tal discussão 
pretende atentar para a singularidade da experiência brasileira, enfocando os 
seguintes aspectos: o processo de construção da República; os movimentos 
sociais; a produção intelectual e artística; a gestação de um pensamento 
autoritário e a experiência do autoritarismo varguista.   
 
 
II – Conteúdos  
 

1-) Passagens: da Monarquia à República  
Conteúdo:  
a-) A crise do II Reinado e a gestação da República 
b-) As proclamação da República: conflitos políticos e intelectuais 
a-) Bestializados? Uma república sem povo 
 



2-) A Primeira República e o liberalismo excludente  
Conteúdo:  
a-) Pensar a raça e a nação 
b-) Revoltas no campo: Canudos e Contestado 
c-) Revoltas na cidade: a Revolta da Vacina e os movimentos operários 
 
3-) Modernidade cultural: tendências e manifestações artísticas   
Conteúdo:  
a-) A “modernidade periférica” e a produção intelectual na belle époque 
b-) Os modernismos e a Semana de 22: continuidades e rupturas 
 
4-) A “Era Vargas” e a modernização autoritária   
a-) A crise da Primeira República e a “Revolução de 30”: história e 
historiografia 
b-) O pensamento autoritário e o Estado Novo 
c-) A construção do mito: Getúlio Vargas, “pai dos pobres” 
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IV – Metodologia de aula 
Os encontros serão desenvolvidos por meio de aulas expositivas e 
apresentação e discussão das fontes e textos elencados, a serem combinados e 
distribuídos com os alunos.  
 
 
V – Avaliação 
Instrumentos:  
a-) Deverão ser confeccionados trabalhados de sistematização de leitura dos 
textos de, no mínimo, duas das unidades de estudo. Estes trabalhos poderão 
ser realizados em dupla e entregues em datas previamente combinadas. Eles 
deverão ter no máximo seis laudas e recuperar: ideia central dos autores, 
argumentos importantes para sustentar essa ideia, as fontes utilizadas (se 
houver), as confluências com campos distintos de conhecimento e o debate 
historiográfico.  
Objetos de avaliação: 
Serão avaliados: redação do texto segundo a norma culta da língua e os 
procedimentos de construção de texto acadêmico, domínio sobre as 
abordagens estudadas, capacidade de estabelecer relações entre os autores 
estudados. Cada relatório valerá no máximo 15 pontos. 
 

b-) Apresentação oral, contemplando acerca dos temas selecionados para 
discussão: análise histórica e historiográfica; resumo das principais ideias e 
conclusões dos autores selecionados. Os temas para os seminários serão: 
movimentos sociais e operários; revoltas camponesas; revoltas urbanas; arte, 
literatura e produção intelectual; modernismo. 
Objetos de avaliação: 
A apresentação será realizada em equipe. Serão avaliados o domínio do 
conteúdo, fluência na apresentação e domínio do tempo. As apresentações 
terão no máximo 30 minutos e valerão no máximo 20 pontos. 
 
 
c-) Ensaio teórico individual, problematizando o tema apresentado no 
seminário e articulando-o à documentos do período e às leituras feitas ao 
longo da disciplina. O ensaio será dividido em três partes: a-) introdução – 
apresentação do objeto e objetivos do ensaio, incluindo informações gerais 
sobre autores e fontes analisados. b-) desenvolvimento – compreende a 
argumentação propriamente dita. Alguns elementos que precisam ser 



contemplados: características da fonte analisada em relação ao período e/ou 
tendência a que pertence; articulação com seu contexto histórico; uso das 
ferramentas teórica e conceitual, presente nos textos e autores estudados na 
análise da fonte. c-) considerações finais – conclusão e síntese, devendo 
conter um posicionamento crítico dos autores em relação ao objeto do 
trabalho.  
Objetos de avaliação:  
Serão avaliados: domínio do conteúdo selecionado, clareza da escrita, ideia 
central das fontes e textos, capacidade de estabelecer relações entre as fontes e 
autores estudados e as confluências com campos distintos de conhecimento. O 
ensaio valerá no máximo 50 pontos. 
 
d-) Avaliação escrita. Será realizada uma avaliação no semestre, individual e 
sem consulta aos textos previamente selecionados. 
Objetos de avaliação: 
Serão avaliados: domínio do conteúdo selecionado, idéia central dos textos, 
capacidade de estabelecer relações entre os autores estudados e as 
confluências com campos distintos de conhecimento. A avaliação valerá no 
máximo 100 pontos. 


