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EMENTA

A construção do mundo moderno.  A formação do Império Marítimo português.  A presença portuguesa na
América  e  na  África.  As  feitorias  e  a  prática  da  escravidão.  A questão  da  mineração  na  América  portuguesa.  A
religiosidade  e  a  cultura  barroca  em Minas  Gerais.  As  Revoluções  Inglesas.  A Revolução  Industrial  e  a  questão
ambiental. A Independência do Brasil e o processo de formação do Estado Nacional brasileiro. A formação do Primeiro
Reinado.  

OBJETIVOS

Geral 
Orientar o educando a compreender a História como um desafio educativo articulado com outras ciências,

como a Sociologia e a Filosofia, de modo que o mesmo entenda as etapas de transição de uma realidade histórica, social
e  político-econômica  para  outra,  especialmente  em relação  ao  período  da  formação  da  colonização  europeia  nas
Américas, o uso do trabalho escravo, a Revolução Industrial e a expansão do Capitalismo no mundo. 

Específicos 
 Caracterizar o processo de ocupação da costa africana pelos portugueses.
 Compreender as implicações históricas decorrentes da formação da Empresa Colonial nas Américas.
 Relacionar o tráfico negreiro ao contexto de expansão da economia mercantil da era moderna.  
 Refletir sobre o impacto da escravidão na formação histórica do Brasil. 
 Discutir o trabalho escravo no mundo de hoje. 
 Relacionar a descoberta de ouro na América portuguesa com a recuperação econômica do Reino Português.
 Avaliar a importância da Revolução Industrial e identificar os resultados que produziu.
 Reconhecer os danos que o aparecimento da sociedade industrial causou no meio ambiente.
 Compreender as razões que motivaram a Conjuração Mineira e a Conjuração Baiana.
 Analisar os fatores que desencadearam a vinda da corte portuguesa para o Brasil e as consequências desse ato. 
 Apontar os fundamentos socioeconômicos e as contradições socioculturais decorrentes da transição política do

Brasil Colonial para o Brasil Império. 
 Caracterizar as principais rebeliões provinciais do período regencial. 
 Compreender o processo que levou à abolição da escravidão no Brasil. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

I. O mundo moderno e a relação entre a África e o Brasil
  1. A presença portuguesa na África: feitorias e escravidão.



2. A Igreja, a escravidão e a cristianização do Reino do Congo.
3. O tráfico negreiro. 
4. A diáspora africana e o comércio transatlântico. 
5. O trabalho escravo no Brasil: os “negros da terra” e os “negros da Guiné” uma mão de obra valiosa 
6. O Quilombo dos Palmares: resistência e luta contra a escravidão. 
7. Memórias de sofrimento e luta dos escravos no Brasil.

II. A mineração da América portuguesa
  1. Bandeirantes e Jesuítas: da descoberta do ouro no Brasil aos ataques às missões.

2. A crise portuguesa e a corrida para as minas gerais.
3. A Guerra dos Emboabas.
4. O controle das minas pela Coroa portuguesa e o declínio da produção aurífera.

III. Das revoluções inglesas à Revolução Industrial
1. A Inglaterra no século XVI: o princípio da modernidade e as consequências dos cercamentos.
2. A crise do absolutismo inglês: o início da Era Stuart.
3. A Revolução Puritana, a Restauração e a Revolução Gloriosa. 
4. A Revolução Industrial: da produção artesanal à maquinofatura. 
5. A revolução das máquinas e o aumento da produtividade.
6. O liberalismo econômico e as ideias de Adam Smith. 
7. Da exploração da mão de obra nas fábricas. 
8. O Ludismo e a insurreição contra as máquinas. 
9. A Revolução Industrial e a questão ambiental. 
10. O cotidiano dos jovens operários e a organização dos trabalhadores. 

IV. A Independência do Brasil e o Primeiro Reinado
1. A crise do sistema colonial e a política pombalina. 
2. As Conjurações Mineira e Baiana e a construção de um herói. 
3. A chegada da corte portuguesa no Rio de Janeiro e a abertura dos portos. 
4. A Europa no início do século XIX.  
5. A Revolução de 1817 em Pernambuco. 
6. A Revolução do Porto.
7. A volta de D. João a Portugal e a independência do Brasil. 
8. O Primeiro Reinado: da formação do Estado nacional brasileiro a primeira constituinte brasileira. 
9. A Confederação do Equador.
10. O fim do Primeiro Reinado: a crise Cisplatina e a abdicação de D. Pedro I. 

 V. Um Império nos Trópicos: a Monarquia brasileira
1. O sistema regencial: tendências políticas e reformas regenciais. 
2. As revoltas provinciais: a Cabanagem, a Revolta dos Malês e a Revolução Farroupilha.
4. Segundo Reinado: o Golpe da Maioridade, coroação de D. Pedro II e disputas entre liberais e conservadores.
5. A Revolução Praieira.
5. A economia no governo de D. Pedro II: o império do café e as pressões inglesas pelo fim do tráfico negreiro.
6. A abolição do tráfico negreiro e a Lei de Terras de 1850.
7. A mão de obra livre dos imigrantes.
8. Cultura e cotidiano no Segundo Reinado: um projeto moderno de civilização.
9. O romantismo brasileiro e as teorias raciais na Europa e no Brasil. 

METODOLOGIA DE ENSINO

A  apresentação  do  conteúdo  dar-se-á  mediante  aulas  teóricas  e  práticas,  apoiadas  em  recursos  audiovisuais  e
computacionais, bem como estabelecendo um ensino-aprendizagem significativo. Aplicação de trabalhos individuais,
apresentações de seminários e lista de exercícios.

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM

 Avaliações escritas;



 Trabalhos individuais e em grupo (listas de exercícios, pesquisas, seminários), com atribuição de pontos de
assiduidade e participação. 

 O processo de avaliação é contínuo e cumulativo;

 O aluno que não atingir percentual de 70% do desempenho global esperado fará Avaliação Final.

 O resultado final será composto do desempenho geral do aluno.

RECURSOS NECESSÁRIOS

Quadro Branco, Pinceis Coloridos, Notebook, Caixas de som, Projetor Multimídia, Livro Didático, Internet, Revistas. 

PRÉ-REQUISITO

Aprovação no 1º ano do curso de História.
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