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Ementa: Discussões de temas e historiografia sobre as noções de modernidade, 

contemporaneidade e história do tempo presente, visando o aprofundamento de tema 

selecionado pelo professor ministrante e constante do programa da disciplina. 

Questões que emergem do estudo da condição de fronteira de certas regiões no Brasil colonial, 

focalizando aspectos distintivos e específicos: personagens, ocupação, disputas, economia, 

imaginário, vida cotidiana. 

Conteúdo programático:  

-A vida cotidiana nas fronteiras;  

-Fronteiras e identidades;  

-A representação da territorialidade e da fronteira indígena;  

-Trabalho e conquistas nos sertões da América Portuguesa;  

-Guerras e fronteiras,  

-As práticas do contrabando,  

-Jesuítas e índios. 

Objetivos: A reflexão sobre territórios e fronteiras busca um mapeamento das relações entre 

sociedade, cultura e fronteira, isto é, das interações socioculturais (trans)fronteiriças. 

Metodologia: Serão utilizados dois métodos: a) aulas expositivas; b) composição de grupos 

para a realização de debate de textos. 

Atividades avaliativas: presença + seminários + trabalho final . 

Cronograma: a) as aulas expositivas e os debates de textos ocorrerão durante todo o semestre; 

b) uma prova será aplicada no meio do semestre e a outra no fim. 

1ª Semana: Apresentação do programa da disciplina e dos procedimentos de avaliação; 

discussão introdutória de alguns conceitos fundamentais; 

2° Semana: Discussão do tema: o Avanço da Fronteira Interna: a ocupação do sertão no século 

XVII 

3ª Semana: Discussão do tema: a guerra dos bárbaros 

4ª Semana: Discussão do tema: os tipos sociais na conquista do sertão das capitanias do norte 

do Estado do Brasil 



5ª Semana: Discussão do tema: a participação indígena nas guerras e alianças Mmilitares pelas 

conquista do interior 

6ª Semana: Discussão sobre filme 

7ª Semana: Avaliação escrita individual 

8ª Semana: Discussão do tema: Capistrano de Abreu. o surgimento de um povo novo 

9ª Semana: Discussão do tema: o país dos tapuias 

10ª Semana: Discussão do tema: palmares, capitães do mato e o governo dos escravos 

11ª Semana: Discussão sobre filme 

10ª Semana: Discussão do tema: os guarani e a história do Brasil Meridional 

11ª Semana: Discussão do tema: jesuítas e guaranis face aos Impérios coloniais ibéricos 

12ª Semana: Discussão do tema: nas fronteiras do Antigo Regime: a colônia do sacramento 

13ª Semana: Discussão do tema: o contrabando na fronteira 

14ª Semana: Discussão do tema: a guarnição da colônia do sacramento 

15ª Semana: Avaliação escrita individual 

16ª Semana: Entrega das notas e avaliação conjunta da disciplina 

17ª Semana: Agendamento dos exames especiais 
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