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EMENTA (Unidade Didática)  

Estudo da sociedade brasileira no período de construção do Estado e da nação; relações interétnicas e de 

transformação, e crise do escravismo a partir do exame da historiografia e de documentação da época. 
 
 

 
PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 

Conceitos de interiorização da metrópole e de império luso-brasileiro; agroexportação, café e 
diversidade produtiva e social; a noção de desagregação da herança colonial; reafirmação da 
escravidão e turbulência no tráfico e no mercado de escravos; refundação do Estado no Brasil; 
população e sociedade; as clivagens dos anos 1870 

OBJETIVO GERAL 
O estudante deverá ser capaz de compreender a inserção da refundação do Estado e a redefinição da inserção 
externa da economia como fenômenos dominantes no período imperial brasileiro. 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 

• Compreender as noções de interiorização da metrópole, império luso-brasileiro e desagregação da 

herança colonial. 

• Diferenciar e relacionar Ilustração ibérica, projeto civilizador e liberalismo. 

• Relacionar expansão agrária, mercado restrito, preeminência mercantil e hierarquia social. 

• Periodizar a escravidão no Brasil, o tráfico de escravos e as transformações da composição da população 

e da hierarquia social. 

• Compreender o processo de constituição do Estado e da elite política. 

• Compreender o impacto das alterações legais dos anos 1850 e 1870. 
PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 

• Aulas expositivas. 

• Leitura e interpretação, a partir da bibliografia recomendada, de documentação histórica. 

• Discussões orientadas de textos em sala de aula. 
 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 

• Prova escrita em 09/10/2018, abarcando o aproveitamento da leitura dos textos até então discutidos. 

• Prova escrita em 07/12/2018, abarcando o aproveitamento da leitura dos textos discutidos desde a avaliação 
de 09/10. 

• Cinco atividades em sala com textos lidos também em sala. O resultado no conjunto dessas atividades 
produzirá uma nota única, de zero a cem. 

O resultado advirá da média das notas obtidas nas três avaliações. 
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