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Ementa

Ao partir das reflexões sobre a cidadania, sociedade e as dimensões de Estado, no século XIX brasileiro, em enfoques que
contemplam a história da cultura, do poder e da política, esta proposta pretende analisar as novas interpretações
historiográficas sobre os impressos, em suas diferentes formas: panfletos, periódicos especializados, jornais, diários e livros.
Contemplaremos as leituras que foram feitas sobre esses impressos e o lugar desses textos, de seus autores, editores e
jornalistas na política brasileira imperial. A consolidação de uma cultura escrita foi fundamental para engendrar e fazer
circular uma cultura política. De acordo com a perspectiva de Robert Darnton e Daniel Roche (1994), a palavra impressa atua
como uma "força ativa na história", não como um simples registro do que aconteceu. Interessa-nos, então, analisar a circulação
de ideias, bem como projetos de construção da problemática do Estado que tentavam solucionar tensões sociais postas, que
podiam se expressar em demandas que hoje em dia configuramos como esferas da cidadania, em suas perspectivas distintas.
Deste diálogo permanente, por um lato brotavam propostas de contenção dos conflitos sociais; por outro, havia a constante
tentativa de conformação de uma opinião pública de modo a se intervir de forma eficaz nas instituições e nos rumos daquela
sociedade. Assim, este curso se insere no âmbito dos objetivos de estudo e de investigação do Centro de Estudos do Oitocentos
(CEO) e do Núcleo de Estudos de Migrações, Identidades e Cidadania (NEMIC). Pretende igualmente, dar sequência aos
debates travados em seminários temáticos que organizei nas ANPUHs de 2012, 2014, 2015 e 2016. Destes eventos, resultaram
livros publicados. Alguns desses textos serão lidos em conjunto com perspectivas teóricas de como se trabalhar com o tema que
dá título ao curso.
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