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Ficha 2 (variável) 
 
(A modalidade das disciplinas ofertadas com base na Res. 59/20 – CEPE, em respeito ao Parágrafo 
Único do Art. 1º desta resolução, deverá ser invariavelmente a modalidade de ensino remoto 
emergencial (ERE). Sendo assim, para essas disciplinas, fica dispensado o preenchimento do 
campo “Modalidade” desta Ficha 2 (Plano de Ensino), que não contempla essa modalidade de 
ensino.)  
 

 
 

Disciplina: HISTÓRIA DO BRASIL B – Período Especial Código: HH125/HH159 

Natureza:  
( X ) Obrigatória  
(  ) Optativa 

(x ) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular  

Pré-requisito:  Co-requisito:  Modalidade: (  ) Presencial     (  ) Totalmente EaD   (  )_________ *C.H.EaD 
CH Total: 60 
CH semanal: 08 

Padrão (PD): 
60 Laboratório (LB): 00 Campo (CP): 

00 
Estágio (ES): 
00 

Orientada (OR):  
00 

Prática Específica 
(PE): 00  

Estágio de Formação 

Pedagógica (EFP): 
Extensão 
(EXT): 00 

Prática como 
Componente 
Curricular 
(PCC): 00 

     

 

CARGA HORÁRIA SÍNCRONA: 32 h/a (53%) 
 
CARGA HORÁRIA ASSÍNCRONA: 28 h/a (47%) 

 
 

EMENTA  
Estudos de revisão historiográfica sobre o Brasil império e a república velha. 
 

 
 

 
PROGRAMA  

Unidade Didática 1: A independência do Brasil como revolução – interpretações (4 h/a 
síncronas; 4 h/a assíncronas). 
Unidade Didática 2: Processo formativo do Estado e da nação no século XIX: a narrativa do 
IHGB. (4 h/a síncronas; 6 h/a assíncronas). 
Unidade Didática 3: Movimento abolicionista. (8 h/a síncronas; 4 h/a assíncronas) 
Unidade Didática 4: Imigrações. (3 h/a síncronas; 3 h/a assíncronas) 

      Unidade Didática 5: Pós Abolição: síntese historiográfica e possibilidades de produção em 
História Pública (Unidade compartilhada com Profª Joseli Mendonça. Ver campo “Procedimentos 
Didáticos). (5 h/a síncronas; 5 h/a assíncronas). 

 
Unidade Didática 6: Movimento dos trabalhadores no Brasil – 1890 a 1920. (8 h/a síncronas; 
6 h/a assíncronas). 
Total de atividades síncronas: 32 h/a. 
Total de atividades assíncronas: 28 h/a 
 

OBJETIVO GERAL 
 
Compreender o processo formativo e a configuração sóciopolítica e cultural do Brasil a partir do 
movimento de independência até a década de 1920, abordando sinteticamente relações e 
tensionamentos entre os segmentos sociais. 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 
Permitir o entendimento de como os atores históricos mobilizaram estratégias de resistência, 
consenso e negociação sobre o mundo social da periodização em questão. Refletir, por intermédio 
de leitura da historiografia e documentação, sobre as variáveis sociais, políticas, culturais e 
institucionais do período compreendido nas Unidades Didáticas elencadas. 
 

 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
 
 
A disciplina será desenvolvida mediante as seguintes metodologias:  
1) a realização de atividades síncronas (na modalidade de ensino remoto) compreendendo 53% 
da carga horária ou 32 h/a, através de plataforma virtual (jitsi meet ou google meet) previamente 
disponibilizada aos discentes. A didática empregada será a de aulas expositivas-dialogadas e o 
debate orientado de textos a partir das problematizações construídas em cada conteúdo. Os 
encontros serão às terças-feiras. 
2) a realização de atividades assíncronas, compreendendo 47% da carga horária ou 28 h/a. Esta 
atividade consistirá de leituras orientadas, resenhas e fichamentos de textos, pesquisa em sites 
públicos de documentação (FGV, Hemeroteca Digital/BN, IHGB, Biblioteca Brasiliana/USP, 
AfroCuritiba). A carga horária assíncrona poderá ser distribuída a critério dos discentes e 
desenvolvida entre as semanas nas quais se realizam as atividades síncronas ou de acordo com 
o planejamento adotado. Os procedimentos didáticos terão seu início programado para 
27/07/2020, com término em 21/09/2020. Os textos respectivos das Unidades Didáticas estão 
informados na Bibliografia e o acesso aos mesmos será disponibilizado de duas formas: 1) através 
da informação sobre o link onde está hospedado o material respectivo; 2) textos escaneados pelo 
docente e previamente enviados aos e-mails dos discentes. 
3) A Unidade Didática 5 será compartilhada com a Profª Joseli Mendonça, e de acordo com as 
atividades e carga horária estimada em 10 h/a conforme abaixo: 
3.1) Título da Unidade: Pós Abolição: síntese historiográfica e possibilidades de produção em 
História Pública. 
 
3.2) Atividade 1: 3 h/a assíncronas.  
Leitura de:  
RIOS, Ana Maria, & MATTOS, Hebe Maria. (2004). O pós-abolição como problema histórico: 
balanços e perspectivas. Topoi (Rio de Janeiro), 5(8), 170-198. https://dx.doi.org/10.1590/2237-
101X005008005. 
MENDONÇA, Joseli M N; MAMIGONIAN, Beatriz G. e TEIXEIRA, Luana. Apresentação. Pós 
Abolição no Sul do Brasil: associativismo e trajetórias negras. Salvador: Sagga, 2020, pp. 9-18. 
https://afrosul.com.br/pos-abolicao-no-sul-do-brasil/   
Preparação para a aula: desenvolvimento da questão que segue, com entrega pelo e-mail 
jmendon123@gmail.com, com assunto <Pós-Abolição Brasil B preparação aula > no mínimo dois 
dias antes do encontro. 
Questão: –Os textos de Rio e Mattos, bem como o de Mendonça, Mamigonian e Teixeira, permitem 
conhecer em linhas gerais a trajetória dos estudos do pós-abolição no Brasil. Em um pequeno texto, 
componha essa trajetória, destacando aspectos que lhe pareceram importantes nesse percurso de 
definição do campo historiográfico no Brasil. 
 
3.3) Atividade 2: 3 h/a síncronas. 
Estudo e debate sobre o Pós-Abolição como campo de investigação histórica (síntese 
historiográfica) a partir dos textos lidos. Base para discussão: textos de Rios/Mattos e 
Mendonça/Mamigonian/Teixeira.  
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3.4) Atividade 3: 2 h/a assíncronas. 
Navegação em AfroCuritiba: https://afrocuritiba.afrosul.com.br/ 
Leitura de:  
MENDONÇA, Joseli M. N. Escravidão, africanos e afrodescendentes na “cidade mais europeia 
do Brasil”. Identidade, memória e História Pública. Revista Tempos Históricos, v. 10, n. 1, 
2016. http://e-revista.unioeste.br/index.php/temposhistoricos/article/view/13138/0 
Preparação para a aula: desenvolvimento da questão que segue, com entrega pelo e-mail 
jmendon123@gmail.com, com assunto <Pós-Abolição Brasil B preparação aula > no mínimo dois 
dias antes do encontro. 
Questão: As definições de História Pública, embora sejam bastante múltiplas, em geral destacam 
alguns aspectos: a divulgação ampliada de conhecimentos produzidos por historiadores, a 
intervenção no debate público e a produção compartilhada (o historiador e seu “público”). Em sua 
opinião, esses aspectos estão contemplados em AfroCuritiba? Se sim, de que maneira? Se não, teria 
sugestões para contemplá-las? Teria sugestão para ampliar a abordagem na perspectiva da História 
Pública como apresentada? 
 
3.5) Atividade 4: 2 h/a síncronas. 
Discussão da produção em História Pública a partir de AfroCuritiba. 
 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 

1 Resenha de texto historiográfica elaborada em grupo, conforme a bibliografia, e discutido nas 
Unidades Didáticas 1, 2, ou 3 (texto escolhido a critério do grupo de discentes). Peso: 10 pontos. 
 
1 Fichamento de documentação primária elaborado em grupo abordando as Unidades Didáticas 4, 
5 ou 6 (documentação escolhida a critério do grupo de discentes). Peso: 10 pontos. 
Aprovação: A média final de aproveitamento/aprovação será extraída da média aritmética das duas 
avaliações. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

ALONSO, Angela. O abolicionismo como movimento social. Novos Estudos, 100, novembro 
2014, p. 115-137. Disponível: https://www.scielo.br/pdf/nec/n100/0101-3300-nec-100-00115.pdf 

BATALHA, Claudio H. de M. O movimento operário na Primeira República. Rio de Janeiro: 
Jorge Zahar Ed., 2000. Disponível: Arquivo docente. Leitura de capítulo de livro 
disponibilizada para o e-mail dos alunos. 

BENTIVOGLIO, Julio. A história no Brasil imperial: a produção historiográfica na Revista do 
Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (1839-1850). História Questões & Debates, Curitiba, 
volume 63, n. 2, jul/dez 2015, p. 287-315. Disponível: 
https://revistas.ufpr.br/historia/article/view/36459/28029 

JACCOUD, Luciana. Racismo e República: o debate sobre o branqueamento e a discriminação 
racial no Brasil. In: THEODORO, Mário. (Org.). As políticas públicas e a desigualdade racial 
no Brasil 120 anos após a abolição. Brasília: IPEA, 2008, p. 45-64. Disponível: 
https://www.cairu.br/arquivos/biblioteca/politicas_publicas_desigualdades_racial.pdf 

LIMA, Angela Bernadete. A imigração para o império do Brasil: um olhar sobre os discursos acerca 
dos imigrantes estrangeiros no século XIX. Revista Acadêmica Licencia&acturas, Ivoti, vol. 5, 
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n. 2, julho-dezembro 2017, p. 26-36. Artigo disponível em PDF (arquivo do docente será 
enviado aos e-mails dos alunos). 

PIMENTA, João Paulo G. A independência do Brasil como revolução: história e atualidade de 
um tema clássico. História da Historiografia, Ouro Preto, núm. 3, setembro 2009, p. 53-82. 
Disponível: https://www.historiadahistoriografia.com.br/revista/article/view/69/34 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

BONAVIDES, Paulo; AMARAL, Roberto. Textos políticos de História do Brasil. Volume 3 – 
Primeira República (1889-1930). Brasília: Senado federal, 2002. Disponível: 
https://www2.senado.leg.br.volume3 

CARVALHO, José Murilo de. Cidadania no Brasil: o longo caminho. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 2002. Disponível: https://necad.paginas.ufsc.br/files/2012/07/CARVALHO-
Jos%C3%A9-Murilo-de.-Cidadania-no-Brasil1.pdf 

FERNANDES, Maria Fernanda Lombardi. Os republicanos e a abolição. Rev. Sociol. Polit. 
Curitiba, 27, nov. 2006, p. 181-195. Disponível: https://www.scielo.br/pdf/rsocp/n27/13.pdf 

PIMENTA, João Paulo Garrido et al. A independência e uma cultura de história no Brasil. 
Almanack, Guarulhos, n. 8, 2º semestre de 2014, p. 5-36. Disponível: 
https://www.scielo.br/pdf/alm/n8/2236-4633-alm-08-00005.pdf 

RODRIGUES, Edgar. História do Movimento Anarquista no Brasil. Piracicaba: Ateneu Diego 
Jiménez, 2010. Disponível: 
https://we.riseup.net/assets/141914/Edgar%20Rodrigues%20hist%C3%B3ria%20do%20movime
nto%20anarquista%20no%20brasil.pdf 

WEBER, Regina. Conceitos para pensar as imigrações, velhos e novos. História Debates & 
Tendências, Passo Fundo, vol. 19, núm. 2, mai/ ago 2019, p. 213-224. Disponível: 
https://www.researchgate.net/profile/Regina_Weber3/publication/333634817_Conceitos_para_pe
nsar_as_imigracoes_velhos_e_novos_Old_and_new_concepts_for_thinking_about_immigration/l
inks/5cf820e5a6fdcc8475089c92/Conceitos-para-pensar-as-imigracoes-velhos-e-novos-Old-and-
new-concepts-for-thinking-about-immigration.pdf 

 

 
 

 
Professor da Disciplina: Marcos Gonçalves (compartilhamento da Unidade Didática 5 com a Profª Joseli 
Mendonça) – email: paideia_mg@yahoo.com.br  

Assinatura:   

 

 

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:   __________________________________________ 
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Assinatura: __________________________________________ 
 
 
 
 

 


