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PLANO DE ENSINO 

 
I. IDENTIFICAÇÃO 

Unidade Acadêmica: UAELHS 

Curso: geografia 

Disciplina:    A    formação    do território 

 

 

 
e 

 

 

 
do   povo 

brasileiro 

Carga horária semestral:64 

  
Teórica:    56  Prática: 4. 

Semestre/ano:2º  semestre/201  Turma/turno:  2º período 

Professor (a):Prof. Dimas  Moraes Peixinho 

II. Ementa 

As culturas pré•cabralianas, a chegada dos portugueses e outros povos invasores, a utilização  inicial 

dos recursos naturais: vegetação e recursos minerais, as apropriações de jure e de fato do Brasil, a 

conquista do território, a escravidão, o processo de “independência” e o  Império  brasileiro. 

 
III. Objetivo Geral 

O curso visa propiciar uma orientação teórico•prática que estimule a construção de uma visão 

analítica da formação socioterritorial do Brasil. As reflexões, bem como as habilidades 

desenvolvidas, procurarão orientar os alunos na compreensão dos elementos constitutivos que 

estruturam o território e a nação brasileira. 

IV. Objetivos  Específicos 

A partir desse arcabouço pretende•se que os alunos compreendam: a) a formação territorial do Brasil; 

b) os elementos de fusão que deram origem ao povo brasileiro; c) a migração e as regionalidades no 

território brasileiro; e) os sub•espaços decorrentes do processo sociohistórico e sua atualidade na 

conformação territorial do Brasil. 

V. Conteúdo 

Unidade 1 – As influências étnicas na  formação do  povo   brasileiro 

• Influência europeia; 

• influência indígnena; 

•influência africana. 

Unidade 2  – Formação do  território brasileiro 

• A intenção  da colonização; 

• Formação  territorial  do Brasil; 

 

 
Unidade 3  – Panorama do  Brasil atual 

• economia  e  geopolítica atual. 
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VI. Metodologia 

Aulas  expositivas/dialogadas; 

• Estudos Dirigidos; 

• Debates; 

• Elaboração de textos; 

 

-Uso de filmes e vídeos 

 
VII. Processos e  critérios de avaliação 

A avaliação será realizada através de provas escritas e trabalhos. Será levado em conta também a 

participação dos alunos, desempenho nas avaliações escritas, qualidade dos trabalhos individuais e em 

grupos, assiduidade e pontualidade no cumprimento das atividades. A média final será obtida a partir 

da seguinte equação: 

 

 
VIII. Local de divulgação dos resultados das avaliações 

Unidade Riachuelo. 

 
XI. Bibliografia básica e complementar 

ANDRADE, M. C. A geopolítica do Brasil. São Paulo: Ática, 1986. 



 

 

BASTIDE, R. Brasil: terra de contraste. São Paulo: Civilização Brasileira, 1982.  

MORAES, A. C. R. Bases da formação territorial do Brasil: o território colonial brasileiro no “longo” século 

XVI. São Paulo: Hucitec, 2000. 

RIBEIRO, D. O povo brasileiro: a formação e o sentido do Brasil. São Paulo: Companhia das letras, 1995. 

SANTOS, M. e SILVEIRA, M. L. O Brasil: território e sociedade no início do século XXI. 4 ed. Rio de 

Janeiro: Record, 2002. 

 
Complementar 

FURTADO, C. Formação econômica do Brasil. 19. ed. São Paulo: Ed. Nacional, 1984 HOLANDA, S. B. de. 

Raízes do Brasil.  26. ed. São Paulo: Companhia das letras, 1995. 

 

 

 


