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Data de aprovação na assembleia departamental:
Ementa: Análise de processos gerais e/ou particulares que tiveram lugar durante a Primeira
República (1889-1930). Historiografia sobre a Primeira República.
Conteúdo programático: A proposta da disciplina é compreender as experiências políticas da
Primeira República e dos primeiros anos da Era Vargas. Esse período, compreendido por
Wanderley Guilherme dos Santos como uma “democracia em botão”, nos oferece chaves
interessantes para entender o funcionamento da República no Brasil. A possibilidade de votar
e outras formas de exercício da cidadania, projetos que deram certo ou errado, a apuração
antes e imediatamente depois da criação da Justiça Eleitoral.
Módulo 1: A cidadania na Primeira República – atores e instituições
Módulo 2: A sucessão presidencial e a estabilidade do regime
Módulo 3: A experiência do voto e suas etapas: alistamento, votação, apuração confirmação.
Objetivos: Discutir a vida política brasileira – instituições, rotinas, atores, espaços – da
instauração da República ao golpe do Estado Novo.
Metodologia: Discussões de texto, aulas expositivas dialogadas e oficinas com documentos.
Atividades avaliativas (teóricas): texto dissertativo a respeito de um tema trabalhado na
disciplina ou resenha crítica de um dos livros da ementa.
Atividades Avaliativas (práticas): oficinas com fontes históricas (discursos de presidentes e
deputados, jornais, revistas ilustradas, anais da câmara).

Cronograma:
A disciplina começa com as discussões teóricas a partir dos textos que serão direcionados para
cada aula. O segundo momento é compreendido pelos seminários com as fontes históricas a
respeito da política na Primeira República.
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