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Discussões de temas da História do Brasil Monárquico. Aspectos historiográficos da sociedade
imperial.

Conteúdo programático:

Comércio Atlântico no oitocentos: Comércio, instituições e Global History

Os grupos mercantis sempre se organizaram de forma corporativa por

meio de instituições que lhe deram poder, visibilidade e corporificação

como os consulados, juntas, associações e praças, tornando-se formal, ou

informalmente, o espaço de acolhimento, proteção e estabilidade do grupo

onde estabeleciam suas regras e sistemas de valores. Neste sentido,

terminavam por criar uma verdadeira cultura que se materializava por

meio de regras – muito delas não escritas -, práticas, valores e

procedimentos, inclusive judiciais, que davam sentido aos grupos, e se



conectavam para além de seus limites nacionais.

Unidade I
As atividades comerciais no Atlântico no século XIX: discussões historiográficas

Unidade II
As instituições (formais) do Comércio: Praças, Consulados, Juntas, Associações

Unidade III
A questão legais do Comércio Atlântico: tratados, leis e códigos

Unidade IV
Um estudo transnacional sobre o comércio Atlântico na formação dos Estados Nacionais em
perspectiva global e atlântica.

Objetivos:
Discutir a literatura historiográfica clássica sobre o tema, bem como de importantes registros
documentais como memórias e periódicos

Metodologia:
Aulas expositivas, vídeos, seminários

Atividades avaliativas: Debates, textos produzidos e avaliação escrita.

Cronograma:

Março:

Dia 04 apresentação do Programa
Dias 05,11,12,18, 19,25 e 26 Leituras e debates em torno da Primeira Unidade

Abril:
Dias 01,02,08,15,16,22,23 leituras e debates em torno da Segunda Unidade
Dia 23 - entrega do primeiro trabalho escrito - questões dirigidas 03 pts

Maio:
Dias 06,07,13,14,20,21,26 e 27 leituras e debates em torno da terceira Unidade

Junho:
Dias 03,04,10,17,18,24,25, leituras e debates em torno da Quarta e última unidade
Dia 10 - Entrega do trabalho escrito dupla - 04 pts



Julho:
dia 01 Entrega do segundo trabalho escrito - questões dirigidas - 03pts
Dia 09 exame especial
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