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Programa 

1. Expansão portuguesa, ibérica e europeia 

Bethencourt, Francisco. Configurações políticas e poderes locais. In: Bethencourt, Francisco & Curto, Diogo Ramada (dirs.). A 

expansão marítima portuguesa, 1400-1800. Lisboa: Edições 70, 2010, pp. 207-264. 

Hespanha, António Manuel & Santos, Maria Catarina. Os poderes num império oceânico. In: Hespanha, António Manuel 

(coord.). História de Portugal. (vol. 4). Lisboa: Estampa, 1998, pp. 351-366. 

 

2. Sociedades indígenas e fronteira étnica 

Couto, Jorge. A construção do Brasil. Ameríndios, portugueses e africanos, do início do povoamento a finais de Quinhentos. 

Rio de Janeiro: Forense, 2011, pp. 31-120. 

Hemming, John. Os índios e a fronteira no Brasil colonial. In: Bethel, Leslie (org.). América Latina colonial. S. Paulo: Brasília; 

Edusp/FUNAG, pp. 423-469. 

 

3.  Tráfico e escravidão: África e Brasil no Atlântico Sul 

Vasina, Jan. O reino do Congo e seus vizinhos. In: Ogot, Bethwell Allan (ed.). História geral da África (vol. V). São Paulo: 

Brasília; Cortez: UNESCO, 2011, pp. 647-694.  

Blackburn, Robin. A construção do escravismo no Novo Mundo. Do barroco ao moderno (1492-1800). Rio de Janeiro: Record, 

2003, pp. 124-155.  

Menz, Maximiliano M. e Acioli, Gustavo. Resgate e mercadorias: uma análise comparada do tráfico luso-brasileiro de escravos 

em Angola e na Costa da Mina (século XVIII). Afro-Ásia, vol. 37, 2008, pp. 43-73. 

 

4. Açúcar e escravidão 

Schwartz, Stuart B. O Brasil colonial, c. 1580-1750: as grandes lavouras e as periferias. In: Bethel, Leslie (org.). América 

Latina colonial. S. Paulo: Brasília; Edusp/FUNAG, pp. 339-421. 

 

5. Mineração e interiorização  

Russell-Wood, A. J. R. O Brasil colonial: o ciclo do ouro, c. 1690-1750. In: Bethel, Leslie (org.). América Latina colonial. S. 

Paulo: Brasília; Edusp/FUNAG, 1999, pp. 471-525. 

 

6. A crise da sociedade de tipo antigo: reforma e revolução 

Maxwell, Kenneth. Marquês do Pombal: paradoxo do Iluminismo. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1996, pp. 1-35, 95-11.  

Lyra, Maria de Lourdes Vianna. A utopia do poderoso império. Portugal e Brasil: bastidores da política (1798-1822). Rio de 

Janeiro: Sette Letras, 1994, pp. 17-23, 107-189. 

 

Avaliação  

 A disciplina compreenderá duas modalidades de avaliação.  

 A primeira consiste na elaboração de 6 (seis) resumos dos textos obrigatórios. Cada Aluna ou Aluno escolherá 

um texto a resumir no âmbito de cada uma das cinco unidades do Programa. Cada Aluna e Aluno deverão 

apresentar oralmente em sala de aula pelo menos dois pontos de destaque de seus resumos, tarefa que 



constitui, ademais, uma pré-condição para a entrega desta modalidade de avaliação. Cada resumo valerá 0,5 

(zero vírgula cinco) pontos.  

 A segunda forma de avaliação consistirá em duas provas, as quais valerão, cada uma, 7,0 (sete) pontos. Ambas 

as provas serão disponibilizadas no website da disciplina com 24 (vinte e quatro) horas de antecedência 

relativamente a seu prazo de entrega.  

 Tanto os resumos como as provas deverão ter no máximo 3 (três) páginas em formato A4, com letra Time New 

Roman, tamanho 12, espaço 1,5 e margens de 3 cm. Opcionalmente, pode-se incluir, ou não, capa ou folha de 

rosto, mas tanto estas como a bibliografia não contam no cômputo total de páginas. 

 Estes trabalhos deverão ser entregues em papel, publicamente, em sala de aula, nos dias previamente 

estabelecidos no Calendário. Tanto as provas como os resumos deverão conter referências bibliográficas 

completas, seja através de nota de rodapé ou de sistema Autor-Data-Página, e indicação precisa das páginas 

de onde foram retiradas ideias e paráfrases. Em ambas as modalidades não se deve incluir, sob quaisquer 

hipóteses, nenhuma citação literal dos textos resumidos ou utilizados ao longo da elaboração de prova.  

 Resumos e provas que não respeitem as normas acima descritas serão desconsiderados para efeito de nota.  

 Relatórios e provas somente terão efeito de nota se entregues nas datas previstas no Calendário, exceto no 

caso de prova segunda chamada realizada nos termos do Manual do Estudante. 

 

http://www.prograd.ufpr.br/portal/manualacademico/avaliacoes-nas-disciplinas/

