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PLANO DE ENSINO  
 Atividades Domiciliares Especiais (ADE) 

O plano de ensino revisado para ADE deve prever: quais atividades serão solicitadas aos estudantes e qual 
carga horária será computada para cada atividade entregue. A frequência do estudante não será estimada por 
sua presença nas atividades síncronas, mas sim pela efetiva realização das atividades propostas. 

 

UNIDADE CURRICULAR:   
História do Brasil II 

 

Carga Horária Total da UC: 60 hs 

Professor(a) Responsável:  

André Roberto de Arruda Machado 

Contato: andre.machado@unifesp.br 

Link para as aulas: 

 meet.google.com/nup-tzvg-yqm 

Ano Letivo: 2020 Semestre: 2º SEMESTRE (vespertino e noturno) 

Departamentos/Disciplinas participantes: Departamento de História 

OBJETIVOS 

GERAIS: Os temas foram selecionados por sua relevância no âmbito da pesquisa empírica e do debate em 
torno dos parâmetros curriculares do ensino de história nos níveis fundamental II e médio. Dentre eles, as 
“Inconfidências” Mineira e Baiana, formas de trabalho e de resistência, conformação do poder político e 
questionamentos à ordem no Império; a época das Regências e as contestações nas províncias; temas da 
escravidão, particularmente as leis de extinção do tráfico de africanos e a do Ventre Livre; a Guerra do 
Paraguai. 

 

ESPECÍFICOS:  

a) instrumentalizar os alunos para a leitura de fontes e textos historiográficos referentes aos temas 
selecionados, entendendo as polêmicas, divergências e convergências no pensamento dos historiadores de 
diferentes períodos e filiações teóricas; 

b) propiciar a crítica e a produção de materiais utilizáveis em diferentes níveis de ensino a partir do diálogo 
com a produção historiográfica, tendo em vista a adequação de linguagens às diferentes fases da relação 
ensino/aprendizagem; 

c) desenvolver habilidades e competências de exposição e elaboração de aula, por meio dos seminários; 

d) exercitar a crítica aos modelos de análise estudados; 

e) apresentar e debater fontes históricas do período imperial. 

EMENTA 

Apresentar e discutir alguns dos principais temas da historiografia sobre a crise do sistema colonial, a 
independência política e a construção e tensões do (no) Império brasileiro. O programa cobre o período entre 
fins do século XVIII e a década de 1870. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

As	Reformas	Ilustradas	e	a	crise	do	Antigo	Sistema	Colonial	/	As	inconfidências:	o	problema	do	nativismo	/	As	
Cortes	de	Lisboa	e	a	miragem	da	“recolonização”	/	A	independência	do	Brasil:	uma	transição	pacífica?	/	O	Sistema	
Representativo	I	–	A	extensão	e	os	limites	dos	novos	direitos	/	O	Sistema	Representativo	II	–	As	novas	instituições	
/	O	surgimento	da	Opinião	Pública	/	Trabalho	I:	a	escravidão	africana	/	Trabalho	II:	a	questão	indígena	/	
Trabalho	III:	A	lei	de	terras	e	o	trabalho	livre	/	A	disputa	dentro	da	ordem	I:	Saquaremas	e	Luzias	/	A	disputa	
dentro	da	ordem	II:	o	IHGB	e	o	Romantismo	/	A	disputa	fora	da	ordem:	as	revoltas	armadas	no	Império/	O	
colapso	do	sistema	político	do	Império 

 

METODOLOGIA DE ENSINO  

• Atividades Síncronas: 
Observação: devem ocorrer no mesmo dia da semana previsto na grade presencial 
Aulas síncronas: sempre às terças-feiras.  
Vespertino: aula 14hs às 16hs – Trabalho em grupo – 16hs às 16:30hs 
Noturno: aula 19hs às 21hs – Trabalho em grupo – 21:30hs 
Link para as aulas: meet.google.com/nup-tzvg-yqm 
 

• Atividades Assíncronas: 
1) Leitura obrigatória de textos para as aulas 
2) Redação e entrega de cinco fichamentos referentes aos textos de aula (os textos a serem fichados 

serão definidos na aula de apresentação) 
3) Trabalho final 

 
• Disponibilização de Material: 

Google Meet, moodle 
 
 
 

AVALIAÇÃO:  

Conceito final da unidade curricular: “cumprido/não cumprido” 
Para receber o conceito “cumprido”, o aluno deverá entregar os cinco fichamentos solicitados e o trabalho 
final que deverão expressar, necessariamente, um domínio mínimo dos debates abordados durante o curso.  
 

BIBLIOGRAFIA 

 
Bibliografia Básica 

 

ASSUNÇÃO,	Mathias	Röhrig.	Quilombos	Maranhenses.	 IN:	REIS,	 João	 José;	GOMES,	 Flávio	dos	 Santos.	
Liberdade	por	um	fio:	história	dos	quilombos	no	Brasil.	São	Paulo:	Cia	das	Letras,	1996.	

BERBEL,	Márcia	Regina.	A	retórica	da	colonização.	IN:	JANCSÓ,	István	(org.)	Independência:	história	e	
historiografia.	São	Paulo:	Hucitec	/	Fapesp,	2005	
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BERNARDES,	 Dênis	 Antonio	 de	 Mendonça.	 Pernambuco	 e	 o	 Império	 (1822-24):	 sem	 constituição	

soberana	 não	 há	 união.	 IN:	 JANCSÓ,	 István.	 Brasil:	 formação	 do	 Estado	 e	 da	 nação.	 São	 Paulo:	
Hucitec/Fapesp,	2003.	

COSTA,	Wilma	Peres.	A	Espada	de	Dâmocles:	o	exército,	a	guerra	do	Paraguai	e	a	crise	do	Império.	São	
Paulo:	Hucitec	/	Editora	Unicamp,	1996	

CUNHA,	Manuela	Carneiro	da.	Prólogo.	IN:	______.	Legislação	indigenista	no	século	XIX.	São	Paulo:	Edusp,	
1992.	

GUIMARÃES,	Manuel	Luis	Salgado.	Nação	e	Civilização	nos	trópicos:	o	Instituto	Histórico	e	Geográfico	
Brasileiro	e	projeto	de	uma	história	nacional.	Estudos	Históricos.	Rio	de	Janeiro,	n.	1,	1988,	p.	5-27.	

JANCSÓ,	 István.	A	 sedução	da	 liberdade:	 cotidiano	e	 contestação	política	no	 final	do	 século	XVIII.	 IN:	
SOUZA,	 Laura	 de	Mello	 e	 (org.)	História	 da	 Vida	 Privada	 no	 Brasil:	 cotidiano	 e	 vida	 privada	 na	
América	Portuguesa.	São	Paulo:	Cia	das	Letras,	1997	

MATTOS,	Ilmar	Rohloff	de.	O	Tempo	Saquarema:	a	formação	do	Estado	Imperial.	5ª	edição,	São	Paulo:	
Hucitec,	2004.	

MAXWELL,	 Kenneth.	A	 devassa	 da	 devassa:	 a	 Inconfidência	 Mineira	 –	 Brasil	 e	 Portugal,	 1750-1808.	
Tradução	de	João	Maia.	3ª	edição,	São	Paulo:	Paz	e	Terra,	1995.		

MOREL,	Marco.	As	transformações	dos	Espaços	Públicos:	imprensa,	atores,	políticos	e	sociabilidades	na	
cidade	Imperial	(1820-40).	2ª	edição,	São	Paulo:	Hucitec,	2010.	

PEREIRA,	Vantuil.	Ao	Soberano	Congresso:	direitos	do	cidadão	na	formação	do	Estado	Imperial	brasileiro	
(1822-31).	São	Paulo:	Alameda,	2010.	

REIS,	João	José.	Rebelião	escrava	no	Brasil:	a	história	do	levante	dos	malês	em	1835.	São	Paulo,	Cia	das	
Letras,	2003.	

REIS,	João	José;	SILVA,	Eduardo.	Negociação	e	Conflito:	a	resistência	negra	no	Brasil	escravista.	São	Paulo,	
Cia	das	Letras,	1999.	

RODRIGUES,	Jaime.	O	Infame	Comércio:	propostas	e	experiências	no	final	do	tráfico	de	africanos	para	o	
Brasil	(1800-1850).	Campinas:	Editora	da	Unicamp	/	Secult,	2000.	

SILVA,	 Lígia	 Osório.	 Terras	 Devolutas	 e	 Latifúndio:	 efeitos	 da	 lei	 de	 1850.	 2º	 edição,	 Campinas:	 Ed.	
Unicamp,	2008.	

SLEMIAN,	Andréa.	Sob	o	Império	das	Leis:	constituição	e	unidade	nacional	na	formação	do	Brasil	(1822-
34).	São	Paulo:	Hucitec	/	Fapesp,	2009.	

	

Complementar:	

ALENCAR,	José	de.	Cartas	a	favor	da	escravidão.	Organização	de	Tamis	Parron.	São	Paulo:	Hedra,	2008.	

ALONSO,	Ângela.	Epílogo	do	Romantismo.	Dados	–	Revista	de	Ciências	Sociais.	Rio	de	Janeiro,	vol.	39,	n.	1,	
1996,	p.	139-162.		

ALONSO,	Angela.	Idéias	em	Movimento:	a	geração	de	1870	na	crise	do	Brasil	Império.	São	Paulo:	Paz	e	
Terra,	2002.		

ARAÚJO,	Valdei	Lopes	de.	A	Experiência	do	Tempo:	conceitos	e	narrativas	na	formação	nacional	brasileira	
(1813-45).	São	Paulo:	Hucitec	/	Fapemig,	2008.	
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BARATA,	Cipriano.	Sentinela	da	Liberdade	e	outros	escritos	(1821-35).	São	Paulo:	Edusp,	2008.	(MOREL,	

Marco	–	organizador),	p.	763-765	e	811-823.	

BASILE,	Marcello	O.	N.	de	C.	O	Império	em	construção:	projetos	de	Brasil	e	ação	política	na	Corte	Regencial.	
Rio	de	Janeiro:	UFRJ,	2004.	Tese	de	doutorado.		

BERBEL,	Márcia	Regina.	A	Nação	como	Artefato:	os	deputados	do	Brasil	nas	Cortes	Portuguesas	de	1821-
22.	São	Paulo,	Hucitec,	1999.	

BITTENCOURT,	Circe	Maria	Fernandes.	Ensino	de	História:	fundamentos	e	métodos.	3ª	edição,	São	Paulo:	
Cortez,	2009.	

CARVALHO,	José	Murilo	de.	A	Construção	da	Ordem.	Rio	de	Janeiro:	Editora	da	UFRJ,	1997.	

COSTA,	Emília	Viotti	da.	Da	Senzala	à	Colônia.	São	Paulo:	Unesp,	1998,	Parte	I,	Cap.	2	e	3.	

CUNHA,	Manuela	Carneiro	da.	História	dos	Índios	no	Brasil.	São	Paulo;	Cia	das	letras,	1992.			

	DAVATZ,	Thomas.	Memória	de	um	colono	no	Brasil.	(1858).	Tradução,	prefácio	e	notas	de	Sérgio	Buarque	
de	Holanda.	São	Paulo	/	Belo	Horizonte:	Itatiaia,	1980.										

DOLHNIKOFF,	Mirian.	O	Pacto	Imperial:	origens	do	federalismo	no	Brasil.	São	Paulo:	Globo,	2005.		

DOLHNIKOFF,	Mirian.	Representação	na	monarquia	brasileira.	Almanack	Braziliense.	São	Paulo:	n.	09,	
2009.	

FLORENTINO,	Manolo.	Em	Costas	Negras:	uma	história	do	tráfico	de	escravos	entre	a	África	e	o	Rio	de	
Janeiro.	São	Paulo:	cia	das	letras,	1997.	

FRAGOSO,	João	Luís	Ribeiro.	Homens	de	Grossa	Aventura:	acumulação	e	hierarquia	na	praça	mercantil	do	
Rio	de	Janeiro	(1790-1830).	Rio	de	Janeiro:	Arquivo	Nacional,	1992	

GUIMARÃES,	Lucia	Maria	Paschoal.	Ação,	reação	e	transação:	a	pena	de	aluguel	e	a	historiografia.	 IN:	
CARVALHO,	 José	 Murilo	 de.	 Nação	 e	 cidadania	 no	 Império:	 novos	 horizontes.	 Rio	 de	 Janeiro:	
civilização	brasileira,	2007.		

HOLANDA,	 Sérgio	 Buarque	 de.	 A	 Herança	 colonial	 –	 sua	 desagregação.	 IN:	 ______.	 	História	 Geral	 da	
Civilização	Brasileira.	Tomo	II	–	O	Brasil	Monárquico.	Volume	1	–	O	processo	de	emancipação.	Rio	
de	Janeiro:	Bertrand	Brasil,	1997.	

HOLANDA,	 Sérgio	Buarque.	O	Poder	Pessoal.	 IN:	 ______.	 (dir.).	História	Geral	 da	 Civilização	Brasileira.	
Tomo	II:	O	Brasil	Monárquico.	Vol.	5	–	do	Império	à	República.	Rio	de	Janeiro:	Bertrand	Brasil,	1997.	

HÖRNER,	Erik.	Em	defesa	da	constituição:	a	guerra	entre	rebeldes	e	governistas	(1838-1844).	São	Paulo:	
USP,	2010.	Tese	de	doutorado.	Disponível	em:	www.teses.usp.br	

JANCSÓ,	István	(org.)	Independência:	história	e	historiografia.	São	Paulo:	Hucitec	/	Fapesp,	2005.	

JANCSÓ,	 István;	 PIMENTA,	 João	 Paulo	 G.	 Peças	 de	 um	mosaico	 (ou	 apontamentos	 para	 o	 estudo	 da	
emergência	 da	 identidade	 nacional	 brasileira).	 In:	 MOTA,	 Carlos	 Guilherme.	 (org.)	 Viagem	
Incompleta:	a	experiência	brasileira	(1500-2000).	Formação:	Histórias.	2ª	edição,	São	Paulo:	Editora	
Senac,	2000.	

KRAAY,	Hendrik.	A	Invenção	do	Sete	de	Setembro,	1822-1831.	Almanack	Braziliense.	São	Paulo,	n.	11,	p.	
52-61,	maio	2010.	Disponível	em:	www.almanack.usp.br		
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LESSA,	Mônica	L.;	FONSECA,	Silvia	C.	P.	de	B.	Entre	a	monarquia	e	a	república:	 imprensa,	pensamento	

político	e	historiografia	(1822-89).	Rio	de	Janeiro:	Eduerj,	2008.	

MACHADO,	André	Roberto	de	A.	A	quebra	da	mola	real	das	sociedades:	a	crise	política	do	Antigo	Regime	
Português	na	província	do	Grão-Pará	(1821-25).	São	Paulo:	Hucitec	/	FAPESP,	2010.		

MACHADO,	André	Roberto	de	A.	O	Fiel	da	Balança:	o	papel	do	Parlamento	Brasileiro	nos	desdobramentos	
do	golpe	de	1831	no	Grão-Pará.	Revista	de	História	(USP),	v.	164,	p.	195-241,	2011.	Disponível	em:	
http://revhistoria.usp.br/	

MARQUESE,	Rafael	de	Bivar.	O	governo	dos	escravos	e	ordem	nacional:	Brasil	e	Estados	Unidos,	1820-
1860.	IN:	JANCSÓ,	István	(org.)	Brasil:	formação	do	Estado	e	da	Nação.	São	Paulo:	Hucitec	/	Fapesp,	
2003,	p.	251-265.	

MARSON,	Isabel	Andrade.	O	Império	da	Revolução:	matrizes	interpretativas	dos	conflitos	da	sociedade	
Monárquica.	IN:	FREITAS,	Marcos	Cezar	de	(org.)	Historiografia	Brasileira	em	Perspectiva.	São	Paulo,	
Contexto,	1998.	

MARSON,	Izabel.	O	Império	do	Progresso:	a	Revolução	Praieira	em	Pernambuco	(1842-1855).	São	Paulo:	
Brasiliense,	1987.	

MELLO,	Evaldo	Cabral	de.	A	outra	 Independência:	o	 federalismo	pernambucano	de	1817	a	1824.	 São	
Paulo:	Editora	34,	2004.		

MOREIRA	NETO,	Carlos	de	Araújo.	Índios	da	Amazônia:	de	maioria	a	minoria	(1750-1850).	Petrópolis,	
Vozes,	1988,	cap.	2,	3	e	4.	

MOREL,	Marco.	Cipriano	Barata	 na	 Sentinela	 da	 Liberdade.	 Salvador:	Academia	de	 Letras	 da	Bahia	 /	
Assembléia	Legislativa	do	Estado	da	Bahia,	2001.	

NOVAIS,	Fernando.	Portugal	e	Brasil	na	Crise	do	Antigo	Sistema	Colonial	(1777-1808).	7a	edição,	São	Paulo,	
Hucitec,	2001.		

PIMENTA,	João	Paulo	Garrido.	Estado	e	Nação	na	Crise	dos	Impérios	Ibéricos	no	Prata	(1808-1828).	São	
Paulo:	Hucitec,	2002.			

REIS,	João	José.	Rebelião	escrava	no	Brasil:	a	história	do	levante	dos	malês	em	1835.	São	Paulo,	Cia	das	
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do	Brasil	(1855).	IN:	MAGALHÃES	JÚNIOR,	Raimundo.	Três	panfletários	do	segundo	reinado.	Rio	de	
Janeiro:	Academia	Brasileira	de	Letras,	2009.	
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SPOSITO,	Fernanda.	Nem	cidadãos,	nem	brasileiros:	indígenas	na	formação	do	Estado	nacional	brasileiro	

e	conflitos	na	província	de	São	Paulo	(1822-45).	Dissertação	de	mestrado.	São	Paulo:	USP,	2006.	
Disponível	em:	www.teses.usp.br													

WITTER,	José	Sebastião.	Ibicaba	revisitada.	IN:	SZMRECSANYI,	Tamas;	LAPA,	José	Roberto	do	Amaral.	
História	Econômica	da	Independência	e	do	Império.	São	Paulo:	Hucitec/Edusp/IMESP,	2002.		

	

 
 
 
 
 

DOCENTES PARTICIPANTES  

Nome Origem (Curso) Titulação Regime de Trabalho Carga Horária 

André Roberto de 
Arruda Machado 

Departamento de 
História 

Doutor DE 60 

     

     

 

Cronograma das ATIVIDADES DOMICILIARES ESPECIAIS 

Opção de organização semanal 

De 18 de novembro/2020 a 02 de março/2021 (Recesso 23/12/20 a 03/01/2021) 

ATENÇÃO – OS FERIADOS NÃO ESTÃO COMPUTADOS 

Semanas Atividades e carga horária  Horas 
/semana 

18 a 21/11/20 Não há aula. As aulas começarão dia 18/11  
 
 
 

 

23 a 28/11/20 Aulas síncronas: sempre às terças-feiras.  
Vespertino: aula 14hs às 16hs – Trabalho em grupo – 16hs às 
16:30hs 
Noturno: aula 19hs às 21hs – Trabalho em grupo – 21:30hs 
Link para aulas: meet.google.com/nup-tzvg-yqm 
 
Encontro síncrono pelo Google Meet (aula e atividade em grupo) – 
2h30 min 

 
4hs 
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Leitura dos textos, redação e entrega de fichamento (será 
obrigatória apenas a entrega de 5 fichamentos ao longo do curso. A 
definição dos textos a serem fichados será detalhada na 
apresentação do curso e entrega do roteiro de leituras) – 1h30min 

30/11 a 05/12/20 Encontro síncrono pelo Google Meet (aula e atividade em grupo) – 
2h30 min 
Leitura dos textos, redação e entrega de fichamento (será 
obrigatória apenas a entrega de 5 fichamentos ao longo do curso. A 
definição dos textos a serem fichados será detalhada na 
apresentação do curso e entrega do roteiro de leituras) – 1h30min 

 
4hs 

07 a 12/12/20 Encontro síncrono pelo Google Meet (aula e atividade em grupo) – 
2h30 min 
Leitura dos textos, redação e entrega de fichamento (será 
obrigatória apenas a entrega de 5 fichamentos ao longo do curso. A 
definição dos textos a serem fichados será detalhada na 
apresentação do curso e entrega do roteiro de leituras) – 1h30min 

 
4hs 

14 a 19/12/20 Encontro síncrono pelo Google Meet (aula e atividade em grupo) – 
2h30 min 
Leitura dos textos, redação e entrega de fichamento (será 
obrigatória apenas a entrega de 5 fichamentos ao longo do curso. A 
definição dos textos a serem fichados será detalhada na 
apresentação do curso e entrega do roteiro de leituras) – 1h30min 

 
4hs 

21 a 22/12/20 Encontro síncrono pelo Google Meet (aula e atividade em grupo) – 
2h30 min 
Leitura dos textos, redação e entrega de fichamento (será 
obrigatória apenas a entrega de 5 fichamentos ao longo do curso. A 
definição dos textos a serem fichados será detalhada na 
apresentação do curso e entrega do roteiro de leituras) – 1h30min 

 

 
4hs 

RECESSO – 23/12/2020 a 03/01/2021 

04/01 a 09/01/21 Encontro síncrono pelo Google Meet (aula e atividade em grupo) – 
2h30 min 
Leitura dos textos, redação e entrega de fichamento (será 
obrigatória apenas a entrega de 5 fichamentos ao longo do curso. A 
definição dos textos a serem fichados será detalhada na 
apresentação do curso e entrega do roteiro de leituras) – 1h30min 

 
4hs 

11/01 a 16/01/21 Encontro síncrono pelo Google Meet (aula e atividade em grupo) – 
2h30 min 
Leitura dos textos, redação e entrega de fichamento (será 
obrigatória apenas a entrega de 5 fichamentos ao longo do curso. A 
definição dos textos a serem fichados será detalhada na 
apresentação do curso e entrega do roteiro de leituras) – 1h30min 

 
4hs 

18/01 a 23/01/21 Encontro síncrono pelo Google Meet (aula e atividade em grupo) – 
2h30 min 

 
4hs 
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Leitura dos textos, redação e entrega de fichamento (será 
obrigatória apenas a entrega de 5 fichamentos ao longo do curso. A 
definição dos textos a serem fichados será detalhada na 
apresentação do curso e entrega do roteiro de leituras) – 1h30min 

25/01 a 30/01/21 Encontro síncrono pelo Google Meet (aula e atividade em grupo) – 
2h30 min 
Leitura dos textos, redação e entrega de fichamento (será 
obrigatória apenas a entrega de 5 fichamentos ao longo do curso. A 
definição dos textos a serem fichados será detalhada na 
apresentação do curso e entrega do roteiro de leituras) – 1h30min 

 
 

4hs 

01/02 a 06/02/21 Encontro síncrono pelo Google Meet (aula e atividade em grupo) – 
2h30 min 
Leitura dos textos, redação e entrega de fichamento (será 
obrigatória apenas a entrega de 5 fichamentos ao longo do curso. A 
definição dos textos a serem fichados será detalhada na 
apresentação do curso e entrega do roteiro de leituras) – 1h30min 
 

 
 
 

4hs 

08/02 a 13/02/21 Encontro síncrono pelo Google Meet (aula e atividade em grupo) – 
2h30 min 

Leitura dos textos, redação e entrega de fichamento (será obrigatória 
apenas a entrega de 5 fichamentos ao longo do curso. A definição dos 
textos a serem fichados será detalhada na apresentação do curso e 
entrega do roteiro de leituras) – 1h30min 

Redação e Entrega do Trabalho final – 8hs  

 

 

12hs 

15/02 a 20/02/21 Carnaval  

22/02 a 27/02/21 Reservado para leituras 4hs 

01/03 a 02/03/21 Encontro síncrono pelo Google Meet (aula e atividade em grupo) – 
2h30 min 

Leitura dos textos, redação e entrega de fichamento (será obrigatória 
apenas a entrega de 5 fichamentos ao longo do curso. A definição dos 
textos a serem fichados será detalhada na apresentação do curso e 
entrega do roteiro de leituras) – 1h30min 

 

 

4hs 

Total de horas em ADE 60hs 

10/03/2021 - Prazo final para preenchimento da pasta verde. 

 

 
 


