
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

SETOR DE .............................................  

Coordenação do Curso de ou Departamento de........................... 

 
 

Ficha 2 (variável) 
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EMENTA (Unidade Didática)  

 
O propósito desta disciplina é estudar a produção historiográfica em torno do tema da escravidão 

no Brasil, destacando dois aspectos enfatizados em parte da produção mais recente: a africanidade 

como elemento constitutivo da escravidão e a agência escrava nas relações de escravidão e na 

esfera pública. Pretende-se relacionar tais aspectos da produção historiográfica com a constituição 

de memórias acerca da escravidão e  com a elaboração de conteúdos no âmbito do que atualmente 

se designa como História Pública, vertente voltada à elaboração de conteúdos históricos para 

públicos ampliados, dedicada, portanto, à produção de representações públicas sobre o passado. 
 
 

 
PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 

 

1. Definindo a História Pública  

2. Historiografia da escravidão e memórias do cativeiro 

3. Escravidão para públicos ampliados: conhecendo possibilidades  
 
 

OBJETIVO GERAL 

 
Introduzir os estudantes nas discussões sobre o campo hoje denominado “História Pública”. 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 

Capacitar os estudantes a relacionarem o tema da escravidão com a produção de materiais de História para públicos 
ampliados. 
 

. 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 

 

As aulas serão conduzidas no sentido de se assegurar a compreensão e discussão dos 

textos indicados para leitura. Realizaremos seminários de apresentação da produção em 

História da Escravidão para públicos ampliados.  
 



FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 

 Prova escrita contemplando textos lidos e estudados. (10) 

 Seminário em Grupo para apresentação de textos e de produção em História Pública 

(grupo). (05) 

 Trabalho escrito relacionando produção historiográfica acadêmica com uma produção em 

História Pública, dentre as abordadas em aula. (05) 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (3 títulos) 
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CHALHOUB, Sidney. Visões da Liberdade: uma história das últimas décadas da escravidão na 

Corte. São Paulo: Companhia das Letras, 1990. 
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