
 

 
 

Ficha 2 (variável) 
 

1° semestre - 2019 

Disciplina: Tópicos Especiais de História do Brasil Colônia Código: HH273 

Natureza:  
(  ) Obrigatória  
(X) Optativa 

(X) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular  

Pré-requisito: não  Co-requisito: não Modalidade: (X) Presencial     ( ) Totalmente EaD    (  ).............. % EaD* 

CH Total: 60 

CH semanal: 04 

Padrão (PD): 

60 

Laboratório 

(LB): 0 
Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 

Orientada (OR):  

0 

Prática 

Específica 

(PE): 0 

Estágio de 

Formação 

Pedagógica 

(EFP): 0 

 

 
EMENTA (Unidade Didática)  

 
Estudo sobre as populações libertas e livres da América portuguesa, com ênfase no segmento 
social dos pardos e mulatos – definições e debates da historiografia. 

 
 
 
 

 

PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 
 

1. O lugar dos pardos e mulatos na sociedade colonial – interpretações 
2. Classificações sociais na América portuguesa – historiografia e fontes 
3. A passagem para o mundo da liberdade: as alforrias na América portuguesa 
4. Delimitações acerca da condição jurídica dos pardos e mulatos  
5. Mobilidade social em sociedades escravistas 
6. Pardos e mulatos nas instituições coloniais: sociabilidades, irmandades e corpos militares. 

 
 
 

 
OBJETIVO GERAL 

 

Conhecer os principais modelos de análise propostos pela historiografia acerca da integração 
social e política das populações parda e mulata da América portuguesa. 

 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 
 

- Compreender a complexidade da sociedade escravista colonial; 
- Identificar as fontes passíveis de serem empregadas em pesquisas sobre as populações parda 
e mulata; 
- Instrumentalizar os alunos que tenham interesse em desenvolver pesquisas na área de história 
da escravidão em termos de bibliografia e de fontes. 
 

 

Ministério da Educação  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
Setor de ....... 
Coordenação do Curso de ou Departamento de...... 
 



 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
 

Aulas expositivo-dialogadas e seminários de discussão dos textos do programa. Os recursos 
utilizados nas aulas serão: projetor multimídia, notebook e quadro de giz. 

 
FORMAS DE AVALIAÇÃO 

 
- Participação durante as aulas, com apresentação de comentários e dúvidas sobre os temas e 
textos estudados. 
- Seminários: apresentação dos textos do programa (10% da nota) 
- Resenhas dos textos [um texto de cada unidade; total de 6 resenhas] (30% da nota) 
- Atividades em sala: análise de fontes e de historiografia (60% da nota) 
 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (mínimo 03 títulos) 

FREYRE, Gilberto. Casa-Grande e Senzala: formação da família brasileira sob o regime da 
economia patriarcal. São Paulo: global, 2003. 
PATTERSON, Orlando. Escravidão e morte social: um estudo comparativo. São Paulo: Edusp, 
2008. 
RUSSELL-WOOD, A. J. R. Escravos e libertos no Brasil colonial. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 2005. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (mínimo 05 títulos) 

ALENCASTRO, Luiz Felipe de. O Trato dos Viventes: formação do Brasil no Atlântico Sul. São 
Paulo: Companhia das Letras, 2000. 
GUEDES, Roberto. Egressos do cativeiro: Trabalho, família, aliança e mobilidade social (Porto 
Feliz, São Paulo, c. 1798 – c. 1850). Rio de Janeiro: Mauad X: FAPERJ, 2008. 
LARA, Silvia Hunold. Fragmentos Setecentistas: escravidão, cultura e poder na América 
portuguesa. São Paulo: Companhia das Letras, 2007.  
PRADO Jr., Caio. Formação do Brasil Contemporâneo. São Paulo: Editora Brasiliense, 1994. 
VIANA, Larissa. O idioma da mestiçagem: as irmandades de pardos na América portuguesa.  
Campinas: Editora da Unicamp, 2007. 

 
 
 

 

Professor da Disciplina: Priscila de Lima Souza. 
 

Assinatura: __________________________________________  

 

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:   __________________________________________ 
 

Assinatura: __________________________________________ 
 
 
 
 

*OBS: ao assinalar a opção % EAD, indicar a carga horária que será à distância. 


