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I- Objetivo: Os estudos sobre o período monárquico brasileiro e a Primeira República 
serão orientados por uma questão central, qual seja, a formação da nação brasileira, tal 
como foi projetada e implementada no século XIX e nas primeiras décadas do XX. 
Serão recuperados aspectos da história política, econômica e social do período, 
relacionados com a produção da memória, do conhecimento histórico e da iconografia 
(sobretudo pela pintura histórica), voltadas à construção de uma identidade nacional.  
Estes objetivos serão realizados por meio dos seguintes tópicos: 
.  
II – Conteúdos  
1- Introdução  

1.1 – como o historiador pode “ler” as imagens: a produção pictórica como 
fonte histórica. 
1.2 – Nação: uma comunidade imaginada. 
1.3 – A pintura histórica e as maneiras de representar o passado 

 
2 – Construindo a nação no Brasil monárquico 

2.1 – Um país, nenhuma nação: o Brasil no pós-independência, no Primeiro 
Reinado e no período regencial. 
2. 2 – A legitimação da monarquia e as represetações da escravidão pelo 
traço de Debret 
2.3 – IHGB – entre a história e a memória nacional  

 
3 – As representações da Nação e da monarquia no Segundo Reinado: as pinturas 
de Manuel de Araújo Porto Alegre, Pedro Américo e Vitor Meireles 
 
4 – Os traços da crítica: monarquia e sociedade na produção de Ângelo Agostini 
 
5 – República: a reinvenção da nação 

5.1 – Instauração e consolidação da República: a legitimação necessária 
5.2 – Símbolos nacionais e os novos heróis da nação 

 
III - Metodologia de aula 
- discussões de textos elencados para estudo; 
- apresentações realizadas pela professora e pelos grupos de estudo; 
- trabalhos em grupo. 
 

mailto:jmendon@uol.com.br


 
IV - Avaliação 
A- duas avaliações escritas realizadas em sala de aula, com questões apresentadas pela 
professora. Estas avaliações serão feitas individualmente, com consulta restrita, o que 
significa: as questões serão apresentadas às 18:30 e todos terão até as 20 horas para 
consultar os textos, trocar idéias, organizar o desenvolvimento da avaliação. Às 20 
horas iniciará, em sala de aula, a elaboração das respostas SEM CONSULTA A 
NENHUM MATERIAL. (até nota 70). 
B –trabalhos realizados nos grupos, em aula, por solicitação da professora, a partir das 
leituras e discussões realizadas. Estes trabalhos não podem ser entregues posteriormente  
(até nota 30). 
C – apresentações voluntariadas de textos elencados na bibliografia (até 20)  
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