
Eletivas Sabin 2018 

Nome da disciplina 
Imaginando o Brasil – Política, economia e cultura no Brasil republicano por meio de fontes 
iconográficas (charges, fotos, quadros e mapas) 

 

Departamento 
História  
 

Professor Responsável  
João Paulo Streapco  
 

Número de vagas 

40 vagas 

 

Resumo da disciplina  

A disciplina apresentará e analisará um conjunto de fontes iconográficas que ajudaram a 
construir algumas das representações sociais mais populares na sociedade republicana 
brasileira. Por meio de charges, propagandas, pinturas, esculturas, fotografias e mapas, 
analisaremos a construção das representações e imaginários que cercam os bandeirantes, os 
malandros, as oligarquias (com foco na paulista), o Varguismo, a Ditadura Militar, os 
símbolos pátrios (como o Hino Nacional) entre outros. Todo o curso se fundamentará em 
imagens e discussões que são abordadas periodicamente em exercícios de História.  
 

Ementa 

- Leitura de imagens: procedimentos e métodos básicos.  
- Imagens de celebração. Como construir heróis e celebrar autoridades a partir das imagens. 
- Imagens de crítica. Como desconstruir heróis, formar vilões ou criticar governos. 
- Representações do Brasil. Do ufanismo ao complexo de vira-lata. 
 

Descrição por aulas 

Aula 01 

 Apresentação de sugestões para uma melhor leitura de fontes 
documentais. 

 Análise da imagem “Independência ou morte”. 

 Análise da imagem “Tiradentes esquartejado”. 

Aula 02 
 Imagens de celebração – algumas propostas de definição. 

 Análise de exercícios com imagens sobre bandeirantes, Getúlio 
Vargas e Militares. 

 
Aula 03 

 Imagens de crítica – algumas propostas de definição. 

 Análise de exercícios com imagens sobre as oligarquias, os  
malandros e a Ditadura Militar. 

Aula 04 
 Símbolos pátrios republicanos e suas origens. 
 Análise e exercícios sobre símbolos pátrios em situação de 

celebração e de crítica. 

 

Foco da Eletiva 

 Aprofundamento de conteúdo 

 Resolução de exercícios desafiadores 

 Estudos de representações acerca da sociedade brasileira nos séculos XX e XXI 

 Revisão de conteúdos sobre História do Brasil republicano 

 


