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Ementa: Estudo da sociedade brasileira no período monárquico, com ênfase na transição do 
trabalho escravo para o trabalho livre e no processo de construção do Estado nacional. 

 
 

Programa da disciplina 
 

I –Objetivos 
Os estudos a serem realizados nesta disciplina visam o conhecimento do período monárquico, 
com ênfase nos temas destacados pela ementa. No estudo dos temas elencados, será abordado o 
debate historiográfico estabelecido em cada tema e aspectos metodológicos relativos ao uso de 
fontes primárias para a pesquisa e o ensino sobre Brasil Monárquico.  
 
II – Conteúdos  

 
1 – O período joanino e a Independência  

 
2 - Primeiro Reinado: instituições e política  
 
3 - Período regencial e tráfico de africanos: trabalho, soberania nacional e consolidação 
institucional 
 
4 - Formação do Estado e da Nação - historiografia e pintura histórica 

 
5 – Estrutura agrária e domínio da terra: a lei de terras de 1850/1854 
  
4 – Experiências de trabalho: escravidão, imigração e trabalho compulsório  

 
6 – Guerra do Paraguai, republicanismo e abolição: o declínio monárquico. 
 
 
 
III - Metodologia 

As aulas serão realizadas por meio de estudos de textos previamente indicados para leitura,  
aulas expositivas e trabalhos apresentados pelos estudantes.  

 
IV - Avaliação  

1) A – Duas avaliações escritas, feitas individualmente em sala de aula sem consulta aos textos, 
sobre os temas estudados (80) 

2) B – Trabalhos de diagnóstico, introdução ou aprofundamento dos temas estudados.(20) 
 
 
Para a atribuição da média final também será levada em consideração a adesão aos trabalhos 
realizados na disciplina, expressa pela frequência às aulas, assiduidade, contribuições nos 
debates, cooperação com o grupo, interesse pelo estudo.  
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Outras indicações e sugestões de leitura serão acrescentadas pela professora e pelos 
estudantes durante o andamento da disciplina, registradas em msgs no e-mail da 
turma.  

 


