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Fundamentos históricos: o período colonial. Formação dos complexos regionais: o Nordeste, a mineração, o 
Extremo-Sul. Gestação e dinâmica da economia cafeeira escravista. A transição para o trabalho assalariado. 
Expansão cafeeira e origens da formação industrial (1880-1930). Principais características da indústria. 
 
                                                                  OBJETIVOS DA DISCIPLINA 
 
Analisar a formação socioeconômica brasileira com ênfase tanto em fatores econômicos que contribuíram para 
sua dinamização/crises entre 1500 e 1930, quanto em elementos que contribuem para o entendimento da 
formação do povo brasileiro. 
 
  
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO BÁSICO 
A. A formação econômica 
1. Fundamentos econômicos da ocupação territorial; 
2. Economia escravista de agricultura tropical; 
3. Economia escravista mineira; 
4. Economia de transição para o trabalho assalariado; 
5. Economia de transição para um sistema industrial 
B .  A  formação do povo brasileiro: 
1.  Matrizes étnicas; 
2. O enfrentamento dos mundos; 
3. O processo civilizatório; 
4. Gestação étnica; 
5. Processo sociocultural; 
6. Os brasis na história; 
7. O destino nacional  
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 
Apresentação / debate (escrita e oral) dos seminários de leituras básicas 1: 25%.  O grupo que for 
apresentar o seminário terá que entregar o esquema de apresentação antes de começá-la e enviar o 
relatório escrito pela internet e entregar cópia impressa até, no máximo dez dias após a apresentação 
oral; 
Apresentação (escrita e oral) dos seminários de leituras básicas 2: 25%.  O grupo que for apresentar o 
seminário terá que entregar o esquema de apresentação antes de começá-la e enviar o relatório escrito 
pela internet e entregar cópia impressa até, no máximo dez dias após a apresentação oral; 
 
Prova parcial 1:  25%;  
Prova parcial 2:  25% ;  

 
 
 
 
 

 


