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EMENTA 
Estudos monográficos relativos a temas da História do Paraná.

PROGRAMA (itens de cada unidade didática)

1. História Regional e História Local – construção e identidades;
2. Definição de um problema de pesquisa: problematizando identidades;
3. Ocupação territorial e conflito: indígenas em confronto na região dos Campos de Guarapuava (século XVIII);
4. Escravidão e agência escrava no Paraná Provincial (século XIX);
5. Afro-brasileiros em luta por cidadania no Paraná do Pós-Abolição (século XIX e início do XX; século XXI);
6. Trabalhadores mobilizados em confronto com o liberalismo (primeira metade do século XX);
7. Lutas pela terra: posseiros e quilombolas (século XX);
8. Os ano de chumbo na Ditadura Militar: experiências de resistir (século XX);
9. Novas formas de luta: estudantes mobilizados no contexto do acirramento de políticas neoliberais (século XXI).

OBJETIVO GERAL

A disciplina objetiva constituir conhecimentos sobre a História do Paraná na perspectiva dos conflitos sociais 
vivenciados nos séculos XVIII, XIX, XX e XXI. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
A partir dos estudos realizados, espera-se que os estudantes possam:
- compreender aspectos relativos à história local e história regional, expressando essa compreensão em trabalho 
escrito;
- expressar conhecimentos sobre cada um dos contextos de conflitos estudados, por meio de avaliação escrita;
- organizar apresentação de um tema do conteúdo, a ser comunicado na forma de um texto escrito e de seminário – 
ambos constituídos a partir de leituras indicadas e orientação da professora. 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS

- Aulas dialogadas baseadas em textos indicados pela professora;
- Orientação de grupos para elaboração de seminários;
- Apresentação de seminários pelos grupos constituídos, com disponibilização prévia dos textos para leitura da classe
toda.

FORMAS DE AVALIAÇÃO

- trabalho escrito sobre História Regional e História Local (individual) – 25
- desenvolvimento de questões em sala de aula sobre temas estudados e apresentados pelos vários seminários 
(individual). 25
- apresentação de tema de estudo por meio de texto escrito (5 páginas) (em grupo) - 20
- apresentação de seminário sobre tema de estudo – (em grupo) 20



- frequência e adesão aos trabalhos na disciplina. 20

O calendário de avaliação será apresentado no início do semestre, após a verificação do número de 
matrículas

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (3 títulos)

BREPOHL DE MAGALHÃES, Marion. Paraná: política e governo. Coleção História do Paraná. Curitiba:
SEED, 2001.
MACHADO, Brasil Pinheiro. Esboço de uma sinopse da História Regional do Paraná.
HISTÓRIA: questões & debates, v.82, n.14/15, p. 177-205, 1987.
NADALIN, Sérgio O. Paraná: ocupação do território, população e migrações. Coleção História do 
Paraná.Curitiba: SEED, 2001.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (3 títulos)

BALHANA, Altiva, PINHEIRO MACHADO, Brasil e WESTPHALEN, Cecilia. História do Paraná. Curitiba:
Grafipar, 1969.
DALFRÉ, Liz Andréa. Outras narrativas da nacionalidade: o Movimento do Contestado. Dissertação de 
mestrado. Universidade Federal do Paraná, 2004.
WACHOWICZ, Ruy Christovam. História do Paraná. Curitiba: Imprensa Oficial, 2001.
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