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Ementa: O lugar do império transatlântico português no processo de aceleração das
comunicações e instituição dos monopólios postais nacionais (c. 1780 – 1840); diretrizes da
economia política imperial de comunicações postais relacionadas à América Portuguesa;
processo de interiorização da metrópole na Corte do Rio de Janeiro sob a perspectiva das
comunicações postais; finanças, infraestrutura e fluxos de comunicação/circulação nas
capitanias/províncias brasileiras na primeira metade do século XIX.
Conteúdo programático:
Módulo 1 – Introdução: os Correios na órbita da História = Propõe-se o debate sobre os
seguintes conceitos/marcos teóricos do campo de pesquisa em questão: 1) Revolução das
comunicações (ALBION, 1932); 2) Economia política das comunicações (MOSCO, 1996); 3)
Redes de circulação e comunicação (fixos/ fluxos) (RAFFESTIN, 1993; SANTOS, 1996).
Módulo 2 – Da economia política das comunicações postais na América Portuguesa =
Analisa-se a constituição do monopólio da Coroa Portuguesa sobre a remessa de
correspondências nos territórios ultramarinos com base nos seguintes marcos legais:1) Alvará
Régio de 20 de janeiro de 1798; 2) Regulamento Provisional para o Novo Estabelecimento do
Correio, de 1º de abril de 1799; 3) Aviso de 14 de março de 1801 (com artigos aditivos ao
regulamento de 1799); 4) Regimento Geral para o Correio, de 8 de abril de 1805.
Módulo 3 – Em torno do Trono: centralização administrativa e desigualdades regionais =
Analisa-se o processo de interiorização dos interesses metropolitanos na América Portuguesa
sob o ponto de vista das comunicações postais, com base em instrumentos regulamentares,
projetos de autoridades governamentais, etc. A temporalidade dessa análise conclui-se com as
reformas regulamentares e fiscais dos anos 1840/43 e suas implicações para a formação de um
mercado transnacional de trocas informacionais unificado.
Módulo 4 – Uma rede em construção: finanças, fixos e fluxos dos correios na América
Portuguesa = Analisam-se os elementos financeiros, infraestruturais e logísticos do sistema
postal brasileiro da primeira metade do século XIX, com especial ênfase nos dados sobre a
capitania/província de Minas Gerais.

Objetivos:
• Analisar o lugar do Império transatlântico português no processo revolucionário de
aceleração das comunicações e constituição dos monopólios nacionais sobre a remessa
de correspondências;
• Identificar as principais diretrizes que compunham a economia política das
comunicações postais relacionadas à América Portuguesa;
• Compreender as implicações do processo de interiorização da metrópole ocorrido pós1808 para o estado das comunicações postais no território da América Portuguesa;
• Dimensionar o impacto das reformas postais dos anos 1840/43 para a consolidação do
território nacional;
• Analisar as finanças (receita/despesa); os fixos (agências/linhas) e os fluxos (volume/
direção/ categoria de objeto/ periodicidade) que constituem o sistema postal brasileiro
na primeira metade do século XIX.
Metodologia: Em função da pandemia de COVID-19, todas as atividades que compõe a
disciplina serão ministradas remotamente, utilizando-se para isso dos recursos didáticos
virtuais disponíveis pela instituição.
• Encontros semanais (terças-feiras) de 1h40min – Google Meet;
• Fóruns da Plataforma Moodle;
• Leituras de textos e fontes digitalizados.
Atividades avaliativas (teóricas):
• Avaliação continuada do conteúdo;
• Três Seminários Avaliativos sobre textos indicadas no curso (10 pontos cada);
• Tradução de texto acadêmico previamente indicado pelo professor e escolhido pelo
estudante a ser entregue via e-mail institucional da UFOP em data determinada pelo
professor (50 pontos);
• Exame especial para os estudantes que não conseguirem 60% de aproveitamento na
disciplina (100 pontos).
Critérios de Análise:
• Seminários: 1) compreensão das ideias centrais do texto (5 pontos); 2) compreensão
das ideias secundárias do texto (3 pontos); cotejamento dos textos com outras leituras
feitas pelo estudante ao longo de seu percurso acadêmico (2 pontos).
• Tradução: 1) capacidade de síntese das ideias gerais do texto em um pequeno resumo
de até 5 linhas (10 pontos); 2) fidelidade à estrutura textual e argumentativa presente
no texto original (25 pontos); coerência na tradução de termos e expressões-chave para
a compreensão do texto traduzido (15 pontos).
• Exame especial: coerência das respostas em relação aos enunciados (50 pontos);
capacidade de articulação de ideias, conceitos, exemplos, etc. (50 pontos);
Atividades Avaliativas (práticas):
• Transposição didática para alunos de Ensino Médio com o uso de fontes primárias
indicadas no curso (20 pontos)
Critérios de Análise: coerência na adaptação da fonte ao conteúdo programático da série
escolhida para a transposição (10 pontos); criatividade na abordagem didática da fonte
escolhida (10 pontos).

Cronograma:
21/09/2021 = Encontro virtual (10h10min – 12h00) – apresentação da disciplina
22/09/2021 = Atividade assíncrona (Plataforma Moodle)
Módulo 1 – Introdução: os Correios na órbita da História
28/09/2021 = Encontro virtual (10h10min – 12h00) – discussão de textos (bibliografia básica)
29/09/2021 = Atividade assíncrona (Plataforma Moodle)
05/10/2021 = Encontro virtual (10h10min – 12h00) – discussão de textos (bibliografia básica)
06/10/2021 = Atividade assíncrona (Plataforma Moodle)
Módulo 2 – Da economia política das comunicações postais na América Portuguesa
12/10/2021 = Encontro virtual (10h10min – 12h00) – discussão de textos (bibliografia básica)
13/10/2021 = Atividade assíncrona (Plataforma Moodle)
19/10/2021 = Encontro virtual (10h10min – 12h00) – discussão de textos (bibliografia básica)
20/10/2021 = Atividade assíncrona (Plataforma Moodle)
26/10/2021 = Encontro virtual (10h10min – 12h00) – Seminário avaliativo 1
27/10/2021 = Atividade assíncrona (Plataforma Moodle) – Envio da Tradução de texto para o
email institucional da UFOP.
Módulo 3 – Em torno do Trono: centralização administrativa e desigualdades regionais
02/11/2021 = Feriado
03/11/2021 = Atividade assíncrona (Plataforma Moodle)
09/11/2021 = Encontro virtual (10h10min – 12h00) – discussão de textos (bibliografia básica)
10/11/2021 = Atividade assíncrona (Plataforma Moodle)
16/11/2021 = Encontro virtual (10h10min – 12h00) – Seminário avaliativo 2
17/11/2021 = Atividade assíncrona (Plataforma Moodle)
Módulo 4 – Uma rede em construção: finanças, fixos e fluxos dos correios na América
Portuguesa
23/11/2021 = Encontro virtual (10h10min – 12h00) – discussão de textos (bibliografia básica)
24/11/2021 = Atividade assíncrona (Plataforma Moodle)
30/11/2021 = Encontro virtual (10h10min – 12h00) – Seminário avaliativo 3
01/12/2021 = Atividade assíncrona (Plataforma Moodle) – Envio da Transposição didática
para o email institucional da UFOP.
07/12/2021 = Encontro virtual (10h10min – 12h00) – realização de Exame especial para os
alunos que não conseguiram 60% de aproveitamento na disciplina.
08/12/2021 = Feriado
14/12/2021 = Encontro virtual (10h10min – 12h00) – Conclusão da disciplina.
15/12/2021 = Atividade assíncrona (Plataforma Moodle)
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