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Ementa: 

A historiografia do Brasil Império (tradição e revisão); A construção da 

ordem monárquica: O processo de emancipação política; a consolidação 

da ordem monárquica; Práticas culturais e a construção das identidades 

(a construção da nação; tradições, ritos e cotidiano social); Sociedade e 

privacidade (Os fundamentos da ordem social imperial – trabalho 

escravo, concentração fundiária, clientelismo, desigualdades e exclusão 

social; famílias e vida doméstica; os espaços de sociabilidade e as políticas 

de controle de condutas; vida privada e ordem privada no Império; O 

projeto civilizador: educação, religião, casamento e trabalho); Vida 

econômica – estruturas gerais e dimensão cotidiana (A inserção nos 

quadros do capitalismo liberal e os desequilíbrios regionais; agricultura, 

comércio, indústria e serviços; trabalho escravo e livre – tensões, 

resistências e negociações). A História do Brasil em sala de aula e a 

construção da memória social. 

 

 

Objetivos: 

O curso propõe estudo da produção historiográfica sobre o Brasil do 

século XIX, com ênfase no processo de formação da nação independente, 

nos sentidos da cidadania, da liberdade e no desmonte do escravismo. 

Parte-se do entendimento, muito debatido nos trabalhos sobre o 

oitocentos, de ser aquele um instante definido pela desarticulação do 

mundo colonial, em grande medida definida pela crise e derrocada final 

da instituição servil. Além de familiarizar os alunos com temas e debates 

sobre a sociedade brasileira do oitocentos, faz parte dos objetivos da 

disciplina apresentar temas, fontes e questões que possam estimular o 

desenvolvimento de pesquisas sobre o período analisado. Desta feita, 

uma das intenções centrais é problematizar balizas temporais e 

temáticas pertinentes a um curso de “Brasil II”. 

  

Conteúdo  

A - O Brasil do século XIX: fontes e problemas 



1- Síncrona - Apresentação do programa: o que é a disciplina História do 

Brasil II?  

2- Síncrona - Angelo Agostini e Faria, “As aventuras de Nhô Quim ou 

impressões de uma viagem à Corte”, Vida Fluminense, romance 

ilustrado publicado a partir do dia 30 de janeiro de 1869. 

3- Síncrona - Constituição Brasileira: 1824, Brasília: Senado Federal e 

Ministério da Ciência e Tecnologia, Centro de Estudos estratégicos, 

2001, pp. 79-116. 

4- Síncrona - Continuação discussão Constituição.  

5- Síncrona - Sandra Lauderdale Graham, “Caetana diz não: o 

patriarcado perturbado”, Caetana diz não: histórias de mulheres da 

sociedade escravista brasileira, São Paulo: Companhia das Letras, 

2005, pp. 23-104, notas nas pp. 233-248. 

 

B – Emancipação política  

 

6- Síncrona - Kirsten Schultz, “Tragédia e triunfo: a política do exílio 

real”, Versalhes Tropical: império, monarquia e a corte real 

portuguesa no Rio de Janeiro, 1808-1821, Rio de Janeiro: Civilização 

Brasileira, 2008, pp. 107-152.   

7- Síncrona - Ilmar Rohloff de Mattos, “O gigante e o espelho”, O Brasil 

imperial, volume II: 1831-1870, Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 

2009, pp. 13-51. 

8- Síncrona – discussão do documentário “Guerra da independência na 

Bahia”, documentário de Renato Barbieri. 

 

 

C – A Nação em letra de forma 

 

9- Síncrona - Rodrigo Camargo de Godoi, “Imparcialidade Saquarema”, 

Um editor do império: Francisco de Paula Brito (1809-1861), São 

Paulo, Edusp, 2016, pp. 115-180. 

10-  Síncrona - Gladys Sabina Ribeiro, “Nação e cidadania em alguns 

jornais da época da abdicação: uma análise do periódico O Repúblico 

e O Tribuno do Povo”, Monica Leite Lessa et al, Entre a monarquia e 
a República: imprensa e pensamento po lítico e historiografia (1822-
1889), Rio de Janeiro, Ed. EERJ, 2008, pp. 35-60. 

11-  Síncrona - Jefferson Cano, “A escrita da nação”, O Fardo dos 

Homens de Letras: o ‘órbe literário’ e a construção do império 

brasileiro, Campinas, Tese de Doutorado, 2001, pp. 103-170. 

 

 

C- O fim do tráfico e a presença africana no Brasil 

 

12-  Síncrona - Domingos Alves Branco Muniz Barreto, “Memória sobre a 

abolição do comércio da escravatura”, Rio de Janeiro: Typographia 



Imparcial de F. P. Brito, M DCCC XXXVII [1837] pp. 06-47. 

Disponível 

em:http://www.brasiliana.usp.br/bbd/handle/1918/00119300#page/1/

mode/1up 

13-  Síncrona - José Bonifácio de Andrada e Silva, “Representação à 

Assembléia Geral Constituinte e Legislativa do Império do Brasil 

sobre a escravatura”, Paris: Typographia de Firmin Didot, 1925, pp. 

01-40. Disponível em: 

http://www.brasiliana.usp.br/bbd/handle/1918/01688900#page/49/mo

de/1up 

14-  Síncrona - Sidney Chalhoub, “Modos de silenciar e de não ver”. A 

força da escravidão: ilegalidade e costume no Brasil oitocentista. São 

Paulo: Companhia das Letras, 2012, pp. 71-108, notas nas pp. 304-

307. 

15-  Síncrona - João José Reis. “Guerra Fiscal e reação pessoal” e “A 

‘revolução dos ganhadores’”, Ganhadores: a greve negra de 1857 na 

Bahia. São Paulo, Companhia das Letras, 2019. Pp. 145-193. 

16-  Síncrona - Robert W. Slenes, “Esperanças e recordações: condição de 

cativeiro, cultura centro- africana e estratégias familiares”, Na 

senzala, uma flor: esperanças e recordações na formação da família 

escrava. Campinas: Ed. da Unicamp, 2011 pp. 139-238 e entrega da 

questões da primeira avaliação. 

17-  Assíncrona - Aula para responder primeira avaliação 

 

D – Dois antigos problemas: a terra e os índios 

   

18-  Síncrona - Márcia Maria Menendes Motta, “A lei de terras e seus 

significados”, Nas fronteiras do poder: conflito e direito à terra no 

Brasil do século XIX. Rio de Janeiro: Vício de Leitura; Arquivo Público 

do estado do Rio de Janeiro, 1998, pp. 159-187. Sugestão de leitura 

complementar: Lei no. 601, de 18 de setembro de 1850. 

19-  Síncrona -  Manuela Carneiro da Cunha, “Política indigenista no 

século XIX”, Índios no Brasil: história, direitos e cidadania. São Paulo: 

Claro Enigma, 2012, pp. 54-97.  

20-  Síncrona - John M. Monteiro, “Entre o Gabinete e o Sertão: projetos 

civilizatórios, inclusão e exclusão dos índios no Brasil imperial”, 

Tupis, Tapuias e Historiadores: Estudos de História Indígena e do 

Indigenismo. Tese Apresentada para o Concurso de Livre Docência, 

Campinas, agosto de 2001, pp. 129-169.  

 

E – Leis, escravidão e epidemias  

  

21-  Síncrona - Joseli Maria Nunes Mendonça, “Liberdade concedida, 

liberdade conquistada”, Entre a mão e os anéis: a lei dos sexagenários 

e os caminhos da abolição no Brasil, Campinas: Editora da Unicamp, 

1999, pp. 291-353. 

http://www.brasiliana.usp.br/bbd/handle/1918/01688900#page/49/mode/1up
http://www.brasiliana.usp.br/bbd/handle/1918/01688900#page/49/mode/1up


22-  Síncrona - Representação do segundo congresso da Lavoura e 

Comércio de Recife. Anais da Câmara dos Deputados, 01 de Agosto de 

1884, pp. 394-95.  

23-  Síncrona - Sidney Chalhoub. “Posfácio” a José Pereira Rego, Historia 
e descrição da febre amarela epidêmica que grassou no Rio de Janeiro 
em 1850. São Paulo, Chão Editora, 2020, pp. 247-230. 

24-  Síncrona - Discussão de algum capítulo de José Pereira Rego, 

Historia e descrição da febre amarela epidêmica que grassou no Rio 
de Janeiro em 1850. São Paulo, Chão Editora, 2020 

25-  Síncrona - Ricardo Pirola, “A lei subversiva”, Escravos e Rebeldes nos 

tribunais do império: uma história social da lei de 10 de junho de 1835, 

Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 2015, pp. 143-208.  

F – Abolição e pós-abolição 

  

26- Síncrona - Exercício Joaquim Nabuco, O abolicionismo, Londres: 

Typographia de Abraham Kingdon, E. C., 1883, pp. VII-XI e 202-214. 

[Prefácio e “Necessidade da Abolição – os perigos da demora”] Disponível 

em: 

http://www.brasiliana.usp.br/bbd/handle/1918/01204300#page/1/mode/1

up 

27- Síncrona - Angela Alonso, “Balas: movimento e contramovimento”, 

Flores, votos e balas: o movimento abolicionista brasileiro (1869-88), São 

Paulo: Companhia das Letras, 2015, pp. 280-329. 

28- Síncrona - Walter Fraga Filho, “Cabeças viradas no tempo da 

liberdade”, Encruzilhadas da liberdade – histórias de escravos e libertos 

na Bahia (1870-1910), Campinas: Editora da Unicamp, 2006, pp. 165-

213. 

29-  Síncrona Entrega do segundo trabalho historiográfico 

30-  Assíncrona – Aula para responder segunda avaliação.  

31-  Entrega das questões respondidas e encerramento do curso. 

 

 

Metodologia: Ensino Remoto Emergencial de acordo com Resolução 

aprovada pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE) que dispõe 

sobre o planejamento e a execução de atividades de ensino-aprendizagem 

de forma não presencial. Atividades síncronas e assíncronas com uso da 

plataforma TEAMS. 

 

Avaliação: 

1) Participação em sala de aula: cada aluno terá de apresentar 

impressões de leitura, na parte inicial da aula, sobre ao menos dois 

textos trabalhados no curso.  

http://www.brasiliana.usp.br/bbd/handle/1918/01204300#page/1/mode/1up
http://www.brasiliana.usp.br/bbd/handle/1918/01204300#page/1/mode/1up


2) Trabalhos escritos: dois trabalhos de análise historiográfica, um na 

metade do semestre, o outro no final.  

OBS: Como está previsto no Projeto Político-Pedagógico do curso 

de licenciamento em História noturno da Universidade de 

Brasília, 25% da disciplina é dedicada para atividades práticas.  

Os trabalhos que contiverem plágio terão nota ZERO. 

 

Atendimento aos alunos: 

Agendar por correio eletrônico: marcelobalaban40@gmail.com 

 

Bibliografia Básica:  

CARVALHO, José Murilo de. A construção da ordem: a elite política 

imperial. Teatro de sombras: a política imperial. Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira, 2ª edição, 2006. GRINBERG, K.; SALLES, R. 

(org.). O Brasil imperial, 3 vols. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 

2014. SLENES, Robert W. Na senzala, uma flor: esperanças e 

recordações na formação da família escrava. 2 ed. Campinas: Editora da 

Unicamp, 2011. 

 

 

 

 

mailto:marcelobalaban40@gmail.com

