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EMENTA (Unidade Didática)  

Estudos do processo de construção da ordem burguesa 
 
 

 
PROGRAMA  

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, em 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. 

 
OBJETIVO GERAL 

Estudar o processo de formação da ordem burguesa na Europa, a partir dos processos históricos de  
industrialização/movimentos sociais; nacionalismos; imperialismos; modernidade e cultura. Os alunos 
devem ao final da disciplina dominar debates historiográficos referentes a estes eixos temáticos, 
articulando o saber historiográfico com a análise de fontes documentais, produzindo ensaios críticos 
sobre os diferentes sujeitos históricos envolvidos em movimentos sociais, políticos e artístico-culturais. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Desenvolver habilidades e competências relativas à leitura crítica de textos historiográficos e de fontes 
documentais primárias, sabendo distinguir os diferentes procedimentos de análise metodológica dos 

diversos tipos de fonte primária (fontes iconográficas e literárias). 
Desenvolver habilidades e competências referentes à escrita acadêmica historiográfica, com a 

produção de resenhas e ensaios críticos de textos historiográficos. 
Desenvolver habilidades e competências relativas à elaboração de plano de aula, apresentação oral de 

trabalhos em formato de seminário, grupos de discussão e debate de textos acadêmicos, visando à 
integração entre o campo da pesquisa com o campo do ensino de História. 

 



PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 

 
Aulas expositivas dialogadas, baseadas na discussão crítica de textos acadêmicos, análise crítica de 
fontes primárias (iconografia referente a Nacionalismo, Imperialismo, Romantismo, Impressionismo), 
seminários de obras literárias do século XIX, contando com os seguintes recursos: quadro de giz, 
notebook e projetor multimídia. 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 

Haverá 3 instrumentos de avaliação: 
 

1) Prova escrita em duplas acerca da Revolução Industrial, constituição dos mundos do 
trabalhos e movimentos sociais de esquerda, e elaboração de plano de aulas usando fontes 
histórias, para o ensino básico. Dia – a combinar com a turma (para final de março ou início de 
abril).Valor – 100 pontos; 

2) Prova escrita individual – Discussão historiográfica sobre nacionalismo e imperialismo. Dia – a 
combinar com a turma (para final de abril ou início de maio). Valor: 100 pontos, peso 1 

3) Seminário e Relatório do seminário sobre temas relacionados a cultura e sociedade no século 
XIX. Avaliação em trios/quartetos – Dias – final de junho (a combinar com a turma). Cada 
grupo entregará relatório no dia da apresentação oral, cuja ordem será definida por sorteio. 
Valor: 100 pontos, peso 1. 

 
A média final será a média aritmética das 3 avaliações. 
Aviso: Plágios acarretarão em nota zero na avaliação. Entrega atrasada de avaliações também 
acarretará zero na nota. 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (3 títulos) 

ANDERSON, Benedict. Comunidades imaginadas: reflexões sobre a origem e a difusão do 
nacionalismo. SP: Companhia das Letras, 2008. 
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Terra, 1987. 
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