
Disciplina: Tópicos Especiais em História da América

Natureza:  
(  ) Obrigatória  
( X ) Optativa 

(X ) Semestral

Pré-requisito: não tem 
Co-requisito: não 

tem  

CH Total: 60 

CH semanal:  4 
Padrão (PD): 60 

Estudo monográfico da produção sobre a história da América 
Tema específico: as populações indígenas desde o período pré
Historiografia 

- História e Historiografia povoamento da América
- História e Historiografia da América Pré
- História e Historiografia dos descobrimentos
- História e Historiografia do contato
- História e Historiografia dos indígenas americanos

 
Instrumentar o aluno para proceder pesquisa e interpre
aos povos indígenas 

Capacitar o aluno a produzir conhecimento e proceder a crítica historiográfica sobre o tema específico da disciplina.

 
Os conteúdos serão desenvolvidos a partir de aulas expositivo
documentos de época, com atividades e execícios de produção de textos, análises historiográficas, interpre
documentais a serem desenvolvidos em sala de aula ou como tarefa para casa, bem como pesquisas bibliográficas e 
documentais. Recursos pedagógicos: quadro de giz, computador e projetor de multimídia, conexão com a internet. Inclui uso da 
biblioteca e seu acervo, e acervos digitais disponibilizados na internet. Todas as atividades demandam leitura prévia dos textos
indicados como suporte para as unidades temáticas.

O aluno será avaliado na totalidade de sua participação na
avaliação podendo ser em grupo ou individual. A frequência e pontualidade também serão observadas para a composição da 
nota. Os detalhes do sistema de avaliação bem como o calendário das ati
disciplina e programação de leituras subsidiárias serão apresentados no primeiro dia de aula, tendo em consideração o 
calendário acadêmico dessa universidade

BETHELL, Leslie. História da América Latina:
Alexandre de Gusmão, 1998. 

GARAVAGLIA, Juan Carlos & MARCHENA, Juan.  
Precolombina y la consolidación del espacio colonial. Vol. v. 1. Barcelona: Crítica, 2005.

SCHWARTZ, Stuart. “Tapanhuns, Negros da Terra e Curibocas: causas comuns e confrontos entre negros e indíg
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Ficha 2 (variável) 
 

1º Semestre - 2015 

stória da América Código: HH

Semestral      (  ) Anual (  ) Modular  

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

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

EMENTA (Unidade Didática)  
Estudo monográfico da produção sobre a história da América -  

as populações indígenas desde o período pré-colombiano até os estertores do século XVIII 

 
PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 

História e Historiografia povoamento da América 
História e Historiografia da América Pré-colombiana 
História e Historiografia dos descobrimentos 
História e Historiografia do contato 
História e Historiografia dos indígenas americanos 

OBJETIVO GERAL 

Instrumentar o aluno para proceder pesquisa e interpretação de fontes e de bibliografia sobre América Colonial com foco dirigido 

OBJETIVO ESPECÍFICO 
Capacitar o aluno a produzir conhecimento e proceder a crítica historiográfica sobre o tema específico da disciplina.

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 

Os conteúdos serão desenvolvidos a partir de aulas expositivo-dialogadas, seminários, análises de produção historiográfica e 
documentos de época, com atividades e execícios de produção de textos, análises historiográficas, interpre
documentais a serem desenvolvidos em sala de aula ou como tarefa para casa, bem como pesquisas bibliográficas e 
documentais. Recursos pedagógicos: quadro de giz, computador e projetor de multimídia, conexão com a internet. Inclui uso da 

lioteca e seu acervo, e acervos digitais disponibilizados na internet. Todas as atividades demandam leitura prévia dos textos
indicados como suporte para as unidades temáticas. 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 
O aluno será avaliado na totalidade de sua participação nas atividades propostas. Realizará um mínimo de três atividades de 
avaliação podendo ser em grupo ou individual. A frequência e pontualidade também serão observadas para a composição da 
nota. Os detalhes do sistema de avaliação bem como o calendário das atividades juntamente com o programa detalhado da 
disciplina e programação de leituras subsidiárias serão apresentados no primeiro dia de aula, tendo em consideração o 
calendário acadêmico dessa universidade e atividades acadêmicas específicas do Departamento 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (3 títulos) 

História da América Latina: A América Latina Colonial. Vol. 1 e 2. São Paulo/Brasília: EDUSP/Fundação 

GARAVAGLIA, Juan Carlos & MARCHENA, Juan.  América Latina de los Orígenes a la Independencia
Precolombina y la consolidación del espacio colonial. Vol. v. 1. Barcelona: Crítica, 2005. 

SCHWARTZ, Stuart. “Tapanhuns, Negros da Terra e Curibocas: causas comuns e confrontos entre negros e indíg
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Código: HH074  

 

Modalidade: ( X  ) Presencial     (  ) Totalmente EaD    (  ).............. % EaD* 

Estágio (ES) 0 Orientada (OR) 0 

colombiano até os estertores do século XVIII - História e 

tação de fontes e de bibliografia sobre América Colonial com foco dirigido 

Capacitar o aluno a produzir conhecimento e proceder a crítica historiográfica sobre o tema específico da disciplina. 

dialogadas, seminários, análises de produção historiográfica e 
documentos de época, com atividades e execícios de produção de textos, análises historiográficas, interpretação de fontes 
documentais a serem desenvolvidos em sala de aula ou como tarefa para casa, bem como pesquisas bibliográficas e 
documentais. Recursos pedagógicos: quadro de giz, computador e projetor de multimídia, conexão com a internet. Inclui uso da 

lioteca e seu acervo, e acervos digitais disponibilizados na internet. Todas as atividades demandam leitura prévia dos textos 

s atividades propostas. Realizará um mínimo de três atividades de 
avaliação podendo ser em grupo ou individual. A frequência e pontualidade também serão observadas para a composição da 

vidades juntamente com o programa detalhado da 
disciplina e programação de leituras subsidiárias serão apresentados no primeiro dia de aula, tendo em consideração o 

de História. 

A América Latina Colonial. Vol. 1 e 2. São Paulo/Brasília: EDUSP/Fundação 

América Latina de los Orígenes a la Independencia: América 

SCHWARTZ, Stuart. “Tapanhuns, Negros da Terra e Curibocas: causas comuns e confrontos entre negros e indígenas”. Revista 



Afro-Ásia 29–30 (2002): pp. 13–40. disponível em:  http://www.afroasia.ufba.br/pdf/afroasia_n29_30_p13.pdf  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (3 títulos) 

CUNHA, Manuela Carneiro da. História dos Índios no Brasil. São Paulo: FAPESP/Companhia das Letras, 1992. 

GARCILASO DE LA VEGA, Inca. Comentarios Reales v. 1 e 2. Caracas: Gobierno Bolivariano de Venezuela/Biblioteca 
Ayacucho Digital. s.d. disponível em: http://www.bibliotecayacucho.gob.ve/fba/index.php?id=96&backPID=97  

PROUS, André. “O povoamento da América visto do Brasil: uma perspectiva crítica”. Revista da USP no 34,  Junho/Agosto 1997 
(1997): pp. 8–21. Disponível em: http://dx.doi.org/10.11606/issn.2316-9036.v0i34p8-21 

 
Professor da Disciplina: Martha Daisson Hameister 
 

Assina
tura:       

                                                                                              
 
Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:   Antonio Cesar de Almeida Santos 
 
Assinatura: __________________________________________ 
 
 
 
 
*OBS: ao assinalar a opção % EAD, indicar a carga horária que será à distância. 
 
 


