
Disciplina: História do Brasil I 
Natureza:  
( X ) Obrigatória  
(  ) Optativa 

( X ) Semestral

Pré-requisito: não tem Co-requisito: não tem 
CH Total: 60 
CH semanal:  4 

Padrão (PD): 60 

Estudo da sociedade brasileira no período colonial, enfatizando a interrelação do sistema colonial com a vida cotidiana e o i

PROGRAMA (itens de cada unidade didática)
- Modelos explicativos para a história do período colonial
- Antes do Descobrimento - História e historiografia
- Os descobrimentos e a formação do Império - História e historiografia
- Escravidão e tráfico no mundo luso - História e historiografia
- O Século XVI: sociedade, espaço, economia, religião e cultura 
- O Século XVII: sociedade, espaço, economia, religião e cultura 
- O Século XVIII: sociedade, espaço, economia, religião e cultura 
- A Amérca lusa e o mundo atlântico - história e historiografia

- Instrumentar o aluno à leitura e interpretação de obras historiográficas e documentos acerca do Brasil Colonial obtivando a c
conhecimento histórico sobre o período e o ensino de história do Brasil 

- Capacitaro aluno à crítica historiográfica, à pesquisa e ao ensino de história do Brasil Colonial

Os conteúdos serão desenvolvidos a partir de aulas expositivo
época, com atividades e execícios de produção de textos, análises historiográficas, interpretação de fontes documenta
desenvolvidos em sala de aula ou como tarefa para casa, sob forma de pesquisas bibliográficas e documentais. Recursos pedagóg
quadro de giz, computador e projetor de multimídia, conexão com a internet. Inclui uso da biblioteca e seu acervo 
disponibilizados na internet. Todas as atividades demandam leitura prévia dos textos indicados como suporte para as unidades 

O aluno será avaliado na totalidade de sua participação nas atividades propostas
podendo ser estas em grupo ou individuais. A frequência e pontualidade também serão observadas para a composição da nota, bem
demonstração de ter procedido as leituras subsidiárias previstas pa
sistema de avaliação bem como o calendário das atividades juntamente com o programa detalhado da disciplina e programação de 
subsidiárias serão apresentados no primeiro dia de aula, tendo em consideração o calendário acadêmico dessa universidade e atividades 
acadêmicas específicas do Departamento de História.

FREYRE, Gilberto. Casa-Grande & Senzala. Rio de Janeiro: Record, 2000. (ou quaquer ou
HOLANDA, Se ́rgio Buarque de. Raízes do Brasil. São Paulo: Companhia da Letras, 1995. (ou qualquer outra edição)
PRADO JUNIOR, Caio. Formação do Brasil Contemporâneo. Colônia

BIBLIOGRAFIA

FRAGOSO, João, & FLORENTINO, Manolo. Arcaísmo como Projeto. Mercado atlântico, sociedade agrária em uma economia colonial 
tardia - Rio de Janeiro c. 1790 - c. 1840. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2001.
MONTEIRO, John Manuel. Negros da Terra: índios e bandeirantes nas origens de São Paulo
SCHWARTZ, Stuart. Segredos Internos: engenhos e escravos na sociedade colonial.
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Laboratório (LB): 0 Campo (CP) 0 Estágio (ES) 0

 
 

EMENTA (Unidade Didática)  
Estudo da sociedade brasileira no período colonial, enfatizando a interrelação do sistema colonial com a vida cotidiana e o i

 

ROGRAMA (itens de cada unidade didática) 
Modelos explicativos para a história do período colonial 

História e historiografia 
História e historiografia 

História e historiografia 
ulo XVI: sociedade, espaço, economia, religião e cultura - história e historiografia 

O Século XVII: sociedade, espaço, economia, religião e cultura - história e historiografia 
O Século XVIII: sociedade, espaço, economia, religião e cultura - história e historiografia 

história e historiografia 

OBJETIVO GERAL 
Instrumentar o aluno à leitura e interpretação de obras historiográficas e documentos acerca do Brasil Colonial obtivando a c

co sobre o período e o ensino de história do Brasil  
OBJETIVO ESPECÍFICO 

Capacitaro aluno à crítica historiográfica, à pesquisa e ao ensino de história do Brasil Colonial 
PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 

Os conteúdos serão desenvolvidos a partir de aulas expositivo-dialogadas, seminários, análises de produção historiográfica e documentos de 
época, com atividades e execícios de produção de textos, análises historiográficas, interpretação de fontes documenta
desenvolvidos em sala de aula ou como tarefa para casa, sob forma de pesquisas bibliográficas e documentais. Recursos pedagóg
quadro de giz, computador e projetor de multimídia, conexão com a internet. Inclui uso da biblioteca e seu acervo 
disponibilizados na internet. Todas as atividades demandam leitura prévia dos textos indicados como suporte para as unidades 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 
O aluno será avaliado na totalidade de sua participação nas atividades propostas. Realizará um mínimo de quatro atividades de avaliação 
podendo ser estas em grupo ou individuais. A frequência e pontualidade também serão observadas para a composição da nota, bem
demonstração de ter procedido as leituras subsidiárias previstas para as unidades e a participação nas atividades propostas.. Os detalhes do 
sistema de avaliação bem como o calendário das atividades juntamente com o programa detalhado da disciplina e programação de 

de aula, tendo em consideração o calendário acadêmico dessa universidade e atividades 
acadêmicas específicas do Departamento de História. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (3 títulos) 

. Rio de Janeiro: Record, 2000. (ou quaquer outra edição) 
. São Paulo: Companhia da Letras, 1995. (ou qualquer outra edição)

Formação do Brasil Contemporâneo. Colônia. São Paulo: Brasiliense, 1973 (ou qualquer outra edição)

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (3 títulos) 

Arcaísmo como Projeto. Mercado atlântico, sociedade agrária em uma economia colonial 
. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2001. 

Negros da Terra: índios e bandeirantes nas origens de São Paulo. São Paulo: Companhia das Letras, 1994.
Segredos Internos: engenhos e escravos na sociedade colonial. São Paulo: Companhias das Letras, 1988.
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Código:  HH060 

HH060 

(  ) Totalmente EaD    (  ).............. % EaD* 

Estágio (ES) 0 Orientada (OR) 0 

Estudo da sociedade brasileira no período colonial, enfatizando a interrelação do sistema colonial com a vida cotidiana e o imaginário 

Instrumentar o aluno à leitura e interpretação de obras historiográficas e documentos acerca do Brasil Colonial obtivando a construção do 

dialogadas, seminários, análises de produção historiográfica e documentos de 
época, com atividades e execícios de produção de textos, análises historiográficas, interpretação de fontes documentais a serem 
desenvolvidos em sala de aula ou como tarefa para casa, sob forma de pesquisas bibliográficas e documentais. Recursos pedagógicos: 
quadro de giz, computador e projetor de multimídia, conexão com a internet. Inclui uso da biblioteca e seu acervo e acervos digitais 
disponibilizados na internet. Todas as atividades demandam leitura prévia dos textos indicados como suporte para as unidades temáticas. 

. Realizará um mínimo de quatro atividades de avaliação 
podendo ser estas em grupo ou individuais. A frequência e pontualidade também serão observadas para a composição da nota, bem como a 

ra as unidades e a participação nas atividades propostas.. Os detalhes do 
sistema de avaliação bem como o calendário das atividades juntamente com o programa detalhado da disciplina e programação de leituras 

de aula, tendo em consideração o calendário acadêmico dessa universidade e atividades 

. São Paulo: Companhia da Letras, 1995. (ou qualquer outra edição) 
. São Paulo: Brasiliense, 1973 (ou qualquer outra edição) 

Arcaísmo como Projeto. Mercado atlântico, sociedade agrária em uma economia colonial  

. São Paulo: Companhia das Letras, 1994. 
São Paulo: Companhias das Letras, 1988. 



Assinatura:   

 
Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:   Antonio Cesar de Almeida Santos 
 
Assinatura: __________________________________________ 
 
 
 
 

*OBS: ao assinalar a opção % EAD, indicar a carga horária que será à distância. 


