
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

SETOR DE CIÊNCIAS HUMANAS 

Departamento de História 
 

Ficha 2 (variável) 

2º Semestre - 2015 
Disciplina: História do Brasil II Código:   
Natureza:  
(X) Obrigatória  
(  ) Optativa 

(X ) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular HH061 

Pré-requisito: não tem Co-requisito: não tem  Modalidade: ( X ) Presencial     (  ) Totalmente EaD    (  ).............. % EaD* 
CH Total: 60 
CH semanal:  4 

Padrão (PD): 60 Laboratório (LB): 0 Campo (CP) 0 Estágio (ES) 0 Orientada (OR) 0 

 
Contato: jmendon123@gmail.com 

E-mail da disciplina: historiabrasil2.2015*@gmail.com  -  
 

EMENTA (Unidade Didática)  
Estudo da sociedade brasileira no período monárquico, com ênfase na transição do trabalho escravo para o trabalho 
livre e no processo de construção do Estado nacional. 
 

PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 
1 – O período joanino e a Independência  
2 - Primeiro Reinado: instituições e política  
3 - Período regencial: disputas políticas e tráfico de africanos  
4 – A Nação em Construção - historiografia e pintura histórica 
5 – Estrutura agrária e domínio da terra: a lei de terras de 1850/1854 
6 – Experiências de trabalho: escravidão, imigração e trabalho compulsório  
 
 

OBJETIVO GERAL 
Os estudos a serem realizados nesta disciplina visam o conhecimento do período monárquico, com ênfase nos temas 

destacados pela ementa.  
 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 
No estudo dos temas elencados, será abordado o debate historiográfico estabelecido em cada um deles, bem como 
aspectos metodológicos relativos ao uso de fontes primárias para a pesquisa e o ensino sobre Brasil Monárquico. 

 
PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 

Os estudos serão conduzidos: 
�  em aulas dialogadas, com leitura prévia de textos; 
�  em trabalhos desenvolvidos pelos estudantes e por eles apresentados. 
 
. 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 
� Duas avaliações escritas, realizadas individualmente em sala de aula, sem consulta aos textos estudados. (0-10) 
� Plano de aula para Ensino Fundamental ou Médio de um dos temas trabalhados na disciplina, com apresentação 

do material a ser trabalhado (fonte primária, texto de contextualização da fonte, exercícios de aprendizado, 
avaliação a ser aplicada) (0-50)  

� Plano de Pesquisa: apresentação de um tema, problematização do tema e indicação de fontes para 
desenvolvimento.  

. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (3 títulos) 

FREYRE, Gilberto. Casa-Grande & Senzala. Rio de Janeiro: Record, 2000. (ou quaquer outra edição) 
HOLANDA, Sérgio Buarque de. Raízes do Brasil. São Paulo: Companhia da Letras, 1995. (ou qualquer outra edição) 
PRADO JUNIOR, Caio. Formação do Brasil Contemporâneo.. São Paulo: Brasiliense, 1973 (ou qualquer outra edição) 

 



BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (3 títulos) 

CARVALHO, José Murilo de. A construção da ordem. Rio de Janeiro: Campus, 1980. 
CHALHOUB, Sidney. Visões da liberdade – uma história das últimas décadas da escravidão na Corte. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1990. 
JANCSÓ, István (org.) Independência: história e historiografia. São Paulo: Hucitec, 2005.  
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