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Ementa: O conceito de história regional será examinado à luz de suas implicações teóricas e 

metodológicas para se situar o caso específico da história de Minas Gerais no período colonial 

em suas articulações com a Metrópole portuguesa e as demais regiões do Brasil. O processo de 

formação econômica dos dois primeiros séculos da colônia e o estudo comparativo das 

formações regionais fornecerá subsídios para um estudo comparativo da formação de São 

Paulo, da expansão para o Oeste, da decadência da economia açucareira nordestina e do caso 

peculiar do extremo sul do país. Serão também enfocados algumas interpretações 

historiográficas da formação e da articulação inter-regional brasileira.   

Conteúdo programático: 

1. Estado e sociedade 

2. Tributação e revolta 

3. Mercado e abastecimento 

4. Escravidão, território e soberania 

5. Crise e Inconfidência  

Objetivos: Introduzir os alunos no conhecimento da formação e do desenvolvimento da 

sociedade mineira durante o século XVIII. 

Metodologia: 

A disciplina será ministrada remotamente devido à pandemia de coronavírus. Ela se 

fundamentará na leitura de seis textos no decorrer do semestre (que serão disponibilizados em 

formato digital), bem como em aulas expositivas. Haverá um encontro semanal com os 

discentes de uma hora e quarenta minutos via Google Meet. O professor gravará ainda um 

áudio semanal, também de uma hora e quarenta minutos, com o intuito de avançar no conteúdo 

da disciplina e de esclarecer dúvidas sobre os textos lidos. Estas devem ser apresentadas pelos 

alunos por meio do Moodle. Tanto os vídeos gerados nos encontros semanais quanto os áudios 

serão disponibilizados no Google Drive. 

Atividades avaliativas: 

A avaliação será realizada através da aplicação de duas provas de cinco pontos: a primeira 

tomando como base os três textos iniciais; e a segunda fundando-se nos três textos finais. Cada 



prova terá uma questão a ser respondida em duas páginas. Será concedido o prazo de uma 

semana para os alunos elaborarem cada uma das provas. 

Cronograma: 

Janeiro e fevereiro:  

a) leitura dos três primeiros textos; 

b) aulas expositivas sobre os tópicos 1 e 2 do programa. 

26 de fevereiro: entrega da primeira prova. 

Março e abril: 

a) leitura dos três últimos textos; 

b) aulas expositivas sobre os tópicos 3, 4 e 5 do programa. 

20 de abril: entrega da segunda prova. 
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