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Universidade de São Paulo – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas 

Departamento de História – FLH0241 – “História do Brasil Colonial II” 

Turmas 201403 (Noturno) e 201404 (Diurno) – 2º Semestre de 2014. 

 

Professor Ministrante:   Daniel Strum (danistrum@usp.br). 

 

 

Temáticas dos encontros:  

 
1. Apresentação do curso 
 

Parte I – Economia e Política: 

2. Conjuntura geopolítica (1640 – 1730) 
 

3. Sertanistas, nativos e quilombolas 
 
4. Economia das minas 

 
5. O ouro brasileiro e o mercado global 

 
6. Reformas ilustradas II: indígenas, jesuítas, educação e fronteiras 
 
7. Reformas ilustradas I: econômicas 
 
8. Revoltas e motins 
 

 
 
Parte II: Sociedade 
 
9. Tráfico e escravismo 

 
10. Poder e status locais 

 
11. Amor, casamento e recolhimento 
 
12. Livres mas destituídos: assistência formal e informal 
 
13. Negras: opressão e agência 
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Métodos Avaliativos:  

A avaliação dos alunos será feita baseada em: 

- frequência e interesse nas aulas; 

- participação em seminários e discussões em classe; 

- entrega de fichamentos das leituras obrigatórias; e 

- duas provas do curso. 

 

Fichamentos e Participação em sala de aula:  

Todos os textos obrigatórios devem ser lidos. 

Ao menos 75% das leituras obrigatórias deverão ser fichadas, seguindo o modelo anexado a 

este programa. Os fichamentos são individuais. Os fichamentos deverão ser e ser entregues 

até o dia da aula, carregados no Moodle: http://disciplinas.stoa.usp.br.  

 

A participação em sala de aula será avaliada juntamente com a produção dos fichamentos, 

totalizando 20% da média final. 

A nota de participação contemplará a presença, a discussão e crítica dos seminários, sem 

monopolizar o debate. 

Os monitores disponibilizarão de um horário de atendimento para comentar os 

fichamentos. Os alunos poderão procurar os monitores uma semana depois da entrega do 

respectivo fichamento.  

 

Seminários:  

Os seminários serão baseados nos textos de leituras para as aulas, e deverão ser 

apresentados por grupos de cinco membros.  

A definição de que grupo irá apresentar o seminário será feita por meio de um sorteio no 

dia da apresentação, ou seja, não haverá definição dos grupos que ministrarão os 

seminários no primeiro dia de aula. Caso algum membro do grupo falte, a nota do 

seminário não entrará no cômputo de sua nota final. 

O formato dos seminários deverá seguir a estrutura apresentada para o fichamento em 

anexo a este programa. Os seminários representam 15% da nota final. 

 

 

Provas:  

O curso possuirá duas provas dissertativas sem consulta, sendo que a primeira equivale a 25% 

da nota, e a segunda 40%. 

 

 

Recuperação:  

Terão direito a recuperação os alunos que tiverem: 

- Média semestral inferior a 5,0 e superior 3,0;  

- Frequência igual ou superior a 75% do curso; e  

- Participação em ambas as avaliações. 
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Orientações para a feitura dos slides de seminários e fichamentos: 

 

Os fichamentos deverão ser entregues virtualmente pelo moodle, sendo que deverá estar 
identificado o aluno e seu turno.  

Tanto os seminários como os fichamentos deverão ter de 5-7 slides de PowerPoint e devem 
seguir o seguinte esquema de apresentação: 

Argumento:  
Qual é o argumento, tese ou hipótese do autor?  
(ressalva – livro) 
 

Implicações:  
Qual a relevância do estudo? Quais suas implicações ou consequências das conclusões 
sobre questões e temáticas mais amplas da história ou do conhecimento? 
(ressalva – livro) 
 

Teses alternativas:  
Quais teses, argumentos ou hipóteses alternativas à do autor e com quais ele debate?  
(ressalva – livro) 
 

Metodologia:  
Quais fontes usa e como fundamenta os argumentos? 

 
Estrutura (eventualmente usando um slide a mais):  

Como o texto é estruturado (esqueleto mesmo que não expresso)? 
 
Crítica:  

Que críticas poderia fazer ao estudo, especialmente contradições internas ou 
dificuldades metodológicas ou interpretativas? 
Que diferenças apresenta com respeito aos outros autores examinados para o mesmo 
tópico (somente quando pertinente)? 

 


