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EMENTA (Unidade Didática)  

 
“ESTUDO MONOGRÁFICO DE TEMAS DA HISTÓRIA DO PARANÁ.” 

 
 
 

 
PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 

 
 
Título do Tópico: Escravidão no Paraná e Pós-Abolição no Paraná – Historiografia e 
Acervos.  
 
1) Escravidão no Paraná -  Historiografia: temas e  questões de pesquisa;  
 
2) Escravidão no Paraná: metodologias e acervos; 
 
3) Pós-Abolição no Paraná: limites e possibilidades da abordagem historiográfica; 
 
4) Pós-Abolição no Paraná: metodologias e acervos. 
 
 
 
 

OBJETIVO GERAL 
 
Por meio do estudo da bibliografia e da exploração de acervos documentais, a disciplina visa 
introduzir os estudantes na temática da escravidão africana e das experiências do pós-abolição 
no Paraná, no século XIX e início do XX. 
 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 

 
Ao final dos estudos, espera-se que os estudantes: 
- dominem procedimentos para realização de levantamento bibliográfico e documental; 
- conheçam a bibliografia estudada sobre os temas;  



- possam realizar interpretações de fontes, relacionando-as a temas abordados na disciplina.  
 

. 
PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 

 
Para alcançar os objetivos elencados serão realizados: 
- estudos e discussão em sala de aula de textos previamente indicados; 
-visitas (in loco e/ou virtual) a acervos documentais; 
- orientação para realização de levantamento bibliográfico e documental.  
- orientação para organização de seminários sobre temas pertinentes, a partir da bibliografia e, 
principalmente, da documentação coligida.  
- apresentação dos seminários preparados.  

 
 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 
 

Serão instrumentos de avaliação:  
A – questões sobre conteúdos e procedimentos: desenvolvidas por escrito, em sala de aula, 
sem possibilidade de consulta aos textos ou registros de aula. (100) 
B – exercícios de levantamento bibliográfico e de levantamento documental, realizados em sala 
de aula, a partir de cada um dos textos estudados e das orientações realizadas (50) 
C – seminário apresentado em aula, no qual seja realizada apresentação e interpretação de 
fontes coligidas a partir do levantamento documental e em consonância com as leituras 
realizadas. (50) 
 
 
Média =A + (B + C) / 2 
 
 
Cronograma de atividades de avaliação: só poderá ser definido após a divulgação das 
matrículas, pois, compreendendo apresentação de seminários, depende do número total de 
matriculados.   
 
IMPORTANTE: 
1) Será realizado controle rigoroso das presenças. Avalie a real disponibilidade para frequentar 
as aulas às sextas-feiras, das 18:30 às 22:30. 
2) As solicitações de realização das avaliações em segunda chamada e/ou as de transferência 
de data fixada para apresentação dos seminários deverão ser feitas por escrito e estarem 
devidamente documentadas (atestado médico, comprovante de viagem, etc.). 
 
  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (3 títulos) 

IANNI, Octavio . As metamorfoses do escravo: apogeu e crise da escravatura no Brasil 
meridional. São Paulo: Difusão européia do Livro, 1962.  
 
MACHADO, Cacilda. A trama das vontades: negros, pardos e brancos na construção da 
hierarquia social do Brasil escravista. Rio de Janeiro: Apicuri, 2008. 
 
PENA, Eduardo Spiller. O Jogo da Face: a astúcia escrava frente aos senhores e à lei na 
Curitiba provincial. Curitiba: Aos Quatro Ventos, 1999. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (3 títulos) 

XAVIER, Regina Célia Lima. História da Escravidão e da Liberdade no Brasil Meridional – Guia 



Bibliográfico. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2007.- 188, mar/ago 1988.  
 
GRAFF, Márcia Elisa C. Imprensa periódica e escravidão no Paraná. Curitiba: Grafipar, 1981. 
 
FERRARINI, Sebastião. A escravidão negra na província do Paraná. Curitiba: UFPR, 1971. 
 
LIMA, Carlos A. M.; MOURA, Ana Maria da Silva. Devoção & Incorporação. Igreja, escravos e 
índios na América Portuguesa. Curitiba: Editora Peregrina, 2002. 
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