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EMENTA (Unidade Didática)  

 
Estudo de revisão historiográfica sobre a formação da América portuguesa nos séculos XVI, XVII e XVIII 
        

 

 

PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 
 

1.  A expansão marítima portuguesa 
2.  Economia e sociedade na América portuguesa 
3.  Populações indígenas: do encontro à escravização 
4.  Africanos e seus descendentes na América portuguesa 
5.  Religiosidades na América portuguesa 
6.  O ocaso do mundo colonial: reformas, contestação e transformação política. 

 
 
 

 

OBJETIVO GERAL 
 

Analisar aspectos fundamentais da constituição da América portuguesa nos séculos XVI, XVII e XVIII, 
atentando particularmente para os debates da historiografia em relação aos seguintes eixos temáticos: A 
expansão marítima portuguesa e o início do povoamento do Brasil; as bases econômicas da colônia; as 
sociedades indígenas: dos primeiros contatos à escravização; o estabelecimento de uma sociedade 
escravista; religiosidades e cultura; o ocaso do mundo colonial: reformas, contestação e transformação 
política. 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 
 

 

- Desenvolver a leitura crítica em relação à historiografia sobre os temas abordados no curso, 
reconhecendo suas teses, metodologias e implicações historiográficas. 
- Compreender a sociedade colonial a partir de sua caracterização elementar como uma sociedade 
escravista. 
- Identificar os principais conjuntos documentais para o estudo da sociedade colonial, praticando métodos 
de análise empírica. 
 

 

 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
 

A disciplina será conduzida a partir de aulas expositivo-dialogadas, tendo como base a discussão dos 
textos selecionados para a bibliografia do curso. Ademais, os alunos participarão de seminários e 
atividades de análise historiográfica e documental.  
Os recursos utilizados durante as aulas serão: quadro de giz, notebook e projetor multimídia. 
 

 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 

 - 1 prova: ao final da unidade 3; individual, sem consulta. (30% da nota) 
- Seminários: apresentação dos textos do programa – individual ou em dupla – com o objetivo de iniciar as 
discussões. (10% da nota) 
- 1 Trabalho: seleção e contextualização de fonte histórica, pertinente a um dos temas trabalhados 
durante o curso; em dupla; 3 laudas (sem contar o documento anexo ou transcrito). (20% da nota) 
- Elaboração de 1 plano de aula: o plano de aula versará sobre um tema trabalhado no curso; em dupla; 
seleção de uma fonte – primária ou secundária; no máximo 2 laudas. (10% da nota) 
- 1 resenha de um dos textos da unidade 6: de 2 a 3 laudas. (10% da nota) 
- Atividades em sala: análise de fontes, debates historiográficos, etc. (20% da nota) 
 

 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (mínimo 03 títulos) 

BETHELL, Leslie (Org.). História da América Latina. Vols. 2, 3,4. São Paulo/Brasília: EDUSP/Fundação 
Alexandre de Gusmão, 1998. 
RUSSELL-WOOD, A. J. R. Escravos e libertos no Brasil colonial. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 
2005. 
SCHWARTZ, Stuart B. Segredos internos: Engenhos e escravos na sociedade colonial (1550-1835). São 
Paulo: Companhia das Letras, 1988. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (mínimo 05 títulos) 

ALENCASTRO, Luiz Felipe de. O Trato dos Viventes. Formação do Brasil no Atlântico Sul, séculos XVI e 
XVII. São Paulo: Companhia das Letras, 2000. 
CUNHA, Manoela Carneiro da (Org.). História dos índios no Brasil. São Paulo: Companhia das Letras: 
Secretaria Municipal de Cultura: Fapesp, 1992. 
MAXWELL, Kenneth. A devassa da devassa: a Inconfidência Mineira, Brasil – Portugal, 1750-1808. Rio de 
Janeiro: Paz e terra, 2001. 
MAXWELL, Kenneth. Marquês do Pombal: paradoxo do Iluminismo. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1996. 
SCHWARTZ, Stuart B. Escravos, roceiros e rebeldes. Bauru: Edusc, 2001. 
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