1

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ENSINO A DISTÂNCIA
CAMPUS: Alaor Queiroz de Araújo – Goiabeiras – Vitória
CURSO: LICENCIATURA EM HISTÓRIA - EAD
DEPARTAMENTO RESPONSÁVEL: HISTÓRIA
IDENTIFICAÇÃO:
CÓDIGO:
DISCIPLINA OU ESTÁGIO:
EAD 12254
História do Espírito Santo
OBRIGATÓRIA ( X )
REQUISITOS:
OPTATIVA
( )
Não possui
CRÉDITOS:
CH TOTAL:
DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA
04
75
TEÓRICA
EXERCÍCIO
LABORATÓRIO
60
XXX
15
NÚMERO MÁXIMO DE ALUNOS POR TURMA: 30

PERÍODO:
3º

OUTRA
XXX

EMENTA:
A constituição da Capitania do Espírito santo, seu desenvolvimento econômico, político e cultural; A Companhia de Jesus no
Espírito Santo; Índios e Negros: o braço escravo na formação econômica do E. Santo; A descoberta do ouro e suas relações
com o desenvolvimento da capitania; O desenvolvimento da Vida Política no ES até 1930; A Era Vargas no ES; O período da
redemocratização do estado brasileiro e o ES - 1945 a 1964; A ditadura Militar e o ES.

OBJETIVOS:
Compreender como se processou a colonização nos primeiros tempos, o contato entre habitantes naturais e por fim, avaliar a
importância da atuação dos missionários na consolidação da colonização;
Identificar as diferentes formas de escravidão em particular a escravidão negra. Deverá ainda compreender a dinâmica da
economia nos tempos coloniais;
Analisar as transformações ocorridas no Espírito Santo no decorrer do século XIX, assim como elencar as mudanças ocorridas
na economia e na sociedade a partir do desenvolvimento da atividade cafeeira e a chegada dos imigrantes europeus;
Entender as transformações ocorridas no Espírito Santo a partir da instalação do projeto de industrialização;
Evidenciar a repercussão dessa mudança da lógica econômica, avaliando os impactos sociais que essa nova dinâmica
trouxe para o Estado do Espírito Santo e as repercussões deste nos dias atuais;
Discernir as características do novo cenário político após a proclamação da República, evidenciando os grupos oligárquicos
dominantes e sua política coronelística, até o advento da Revolução de 30. Deverá ainda, discutir as repercussões da
implementação do Golpe de 1964 e as resistências e aderências a esse momento político;
Caracterizar os aspectos socioculturais do Espírito Santo

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
- A economia colonial e a escravidão
- O Espírito Santo no século XIX: da independência à proclamação da República
- Do café aos Grandes Projetos Industriais
- A política na República
- Aspectos socioculturais

METODOLOGIA DE ENSINO:
A metodologia aplicada às disciplinas dos cursos EaD/UFES visa a estimular o aluno aprendente à inserção nos saberes a elas
comuns e assim se materializa: os materiais didáticos são produzidos ou selecionados pelos professores e dispostos nos AVAs
das disciplinas aos estudantes, acompanhados de um Mapa de Atividade, que apresenta os objetivos, descreve, regula e
orienta o estudante passo a passo quanto ao processo de integralização da disciplina; os estudantes conhecem o material
didático, assistem às exposições acerca dos conteúdos feitas pelos professores em quantas webconferências forem previstas;
socializam os saberes com os pares nos encontros presenciais nos polos e nos ambientes virtuais de aprendizagens, por meio
dos recursos didáticos e midiáticos lá disponíveis. Havendo dúvidas sobre os conteúdos estudados, elas são apresentadas aos
tutores, presencial ou virtualmente, que devem dirimi-las. Persistindo as dúvidas, os tutores estabelecem interfaces com os
professores, dando ao aluno feedback imediatamente. Os professores visitam os estudantes nos polos, com vistas a mais bem
integrá-los às especificidades e aos saberes das disciplinas sob suas responsabilidades e ao Curso que integralizam.
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RECURSOS DE ENSINO:
Material didático selecionado pelo professor da disciplina; artigos científicos, livros, revistas e imagens impressos ou digitais;
filmes, animação e audiovisuais diversos, laboratórios de informáticas dos polos, aparelhos receptores de dados móveis;
internet; webconferências; plataforma que hospeda os AVAs dos cursos, cujo uso propicia, dentre outras possibilidades, a
criação e gerenciamento de grupos de estudo; criação de fóruns; de perfis de usuários e/ou de grupos configuráveis; de chat,
de bibliotecas virtuais, para disponibilização de material de estudo ou entrega de trabalhos; de quadro de avisos; de trocas de
mensagens, de correspondência individual ou para grupos etc.

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM:
A avaliação do ensino e do aprendizado, bem como dos conhecimentos prévios, será realizada por meio de:
1. Duas (02) avaliações escritas presenciais;
2. Resolução das atividades propostas a partir dos conteúdos vistos na disciplina, via plataforma moodle.
Serão considerados aprovados os alunos com média igual ou superior a 7,0 (sete) nestas avaliações. Os alunos com média
inferior a 7,0 (sete) deverão fazer uma prova final, sendo considerados aprovados os que obtiverem média igual ou superior a
5,0 (cinco) relativa às notas da prova final e da média das avaliações do semestre.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
ACHIAMÉ, Fernando A. M. O Espírito Santo na era Vargas (1930-1937): elites políticas e reformismo autoritário. Rio de
Janeiro, RJ: Ed. da FGV, 2010.
ALMADA, Vilma Paraiso Ferreira de. Escravismo e transição: o Espirito Santo (1850-1888). Rio de Janeiro: Graal, 1984.
MOREIRA, Vânia Maria Losada. Terras indígenas do espírito Santo sob o regime territorial de 1850. Revista Brasileira de
História: São Paulo, ANPUH, vol 22, nº 43, 2002.
NOVAES, Maria Stella de. História do Espírito Santo. Vitória: Fundação Cultural do ES, s/d
OLIVEIRA, José Teixeira de. História do Estado do Espírito Santo. 3. ed. Vitória, ES: Arquivo Público do Estado do Espírito
Santo: Secretaria de Estado da Cultura, 2008.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
BITENCOURT, Gabriel Mello. Esforço Industrial na República do café (o caso do ES 1889-1930), Vitória, 1982
BORGO, Ivan; ROSA, Léa Brígida R. de Alvarenga, PACHECO, R. J. C. Norte do Espírito Santo: Ciclo madeireiro e
povoamento (1810-1960). EDUFES, Vitória, 1994.
DERENZI, Luis Serafim. Biografia de uma ilha. Vitória: Prefeitura Municipal de Vitória, 1995
GUALBERTO, João. A Invensão do Coronel. Vitória: Secretaria e Difusão Cultural/UFSE, 1995.
SALETO, Nara. Transição para o trabalho livre e pequena propriedade no Espírito Santo (1888-1930). EDUFES: Vitória, 1996
ASSINATURA (S) DO(S) RESPONSÁVEL(EIS)
Sebastião Pimentel Franco
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