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A construção da América 

o Um conceito construído em diferentes tempos e espaços
 
As várias Américas: os sentidos do processo de colonização

o A descoberta da América  e o Novo M
o A escravidão e a colonização 

 
Os processos de independência: 

o As independências latino
o Os Estados Unidos da América e 

 
Estados Unidos e América do Sul

o Estados Unidos e a ordem mundial pós
o Guerra fria e a bipolaridade
o A superpotência e a

o América Latina e a busca pela
o A Venezuela e o mito bolivariano
o Os governos militares e a ameaça vermelha

   

Compreender a América como um conceito que se constrói na confluência de
ser diferenciadas de acordo com uma
processo políticos, econômicos e sociais e, por outro, 
dados a ler.  

Compreender diferentes processos históricos que influenciaram na concepção, na construção e na diversificação
entendimento do que é a América
Desenvolver habilidades e competências 
históricos referentes à história da América.
Desenvolver a capacidade de pensar aspectos da hist
Problematizar questões e processos contemporâneos 
métodos da história e historiografia e conforme processos no tempo. 
Compreender o conceito de América por trás dos diferentes processos de colonização, principalmente inglês e 
espanhol. 
Compreender as intenções e as históri
processos de independência. 
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História da América 

) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular 

requisito:  Modalidade: (X) Presencial     (  ) Totalmente 

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

 

 
EMENTA (Unidade Didática)  

História da América 
 
 
 

PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 

Um conceito construído em diferentes tempos e espaços 

As várias Américas: os sentidos do processo de colonização e o Novo Mundo 
escoberta da América  e o Novo Mundo 

e a colonização nas diferentes colônias 

as diferentes liberdades 
latino-americanas e Simon Bolivar 

Os Estados Unidos da América e a declaração de independência 

do Sul: o desequilíbrio entre dois mundos nos séculos XX e XXI
ordem mundial pós-guerras 

Guerra fria e a bipolaridade 
A superpotência e a multipolaridade 

América Latina e a busca pela autonomia 
A Venezuela e o mito bolivariano 
Os governos militares e a ameaça vermelha 

OBJETIVO GERAL 
a América como um conceito que se constrói na confluência de duas categorias

das de acordo com uma sistemática empregada para o conhecimento. Por um lado, um conjunto de 
processo políticos, econômicos e sociais e, por outro, as formas que esses processos s

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 

diferentes processos históricos que influenciaram na concepção, na construção e na diversificação
do que é a América. 

Desenvolver habilidades e competências que permitam localizar temporal e espacialmente fatos e processos 
referentes à história da América. 

Desenvolver a capacidade de pensar aspectos da história da América relacionados às diferentes
izar questões e processos contemporâneos que ocorrem na América de forma histórica, ou seja, conforme 

da história e historiografia e conforme processos no tempo.  
de América por trás dos diferentes processos de colonização, principalmente inglês e 

ender as intenções e as histórias que acompanhavam o conceito de América nos diferentes e distintos 
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Totalmente EaD    (  ).............. % EaD* 

Orientada (OR): 0 Prática Específica (PE): 0 

XX e XXI 

duas categorias que talvez só possam 
o conhecimento. Por um lado, um conjunto de 

as formas que esses processos são lidos, interpretados e 

diferentes processos históricos que influenciaram na concepção, na construção e na diversificação do 

que permitam localizar temporal e espacialmente fatos e processos 

ória da América relacionados às diferentes fontes. 
que ocorrem na América de forma histórica, ou seja, conforme 

de América por trás dos diferentes processos de colonização, principalmente inglês e 

América nos diferentes e distintos 



PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
Aulas expositivas dialogadas, com base em textos e análises e problematização de fontes primárias e o uso de 
quadro, giz, notebook e projetor multimídia. 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 

A disciplina contará com três avaliações: 
1) Debates e apresentações de textos e entrega de relatórios de leituras quando não houver debate (valendo 

10) 
2) Trabalho temático a partir de filme, obra de arte ou quadrinhos relacionados ao tema da disciplina (valendo 

30) 
3) Prova (valendo 60) 
A nota final consistirá na soma das três notas. 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA (3 títulos) 

BETHELL, Leslie (org.). História da América Latina. São Paulo: Edusp, 1998.  

KARNAL, L.; PURDY, S.; FERNANDES, L. E.; MORAIS, M. V. de. História dos Estados Unidos: das origens ao 

século XXI. São Paulo: Contexto, 2007 

LOCKHART, James e SCHWARTZ, Stuart B. América Latina na época colonial. Rio de Janeiro: Civilização 

Brasileira, 2002 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (3 títulos) 

MORSE, Richard M. O Espelho de Próspero: Cultura e ideias nas Américas. Tradução de Paulo Neves. 2ª 

reimpressão. São Paulo: Cia das Letras, 1995. 

O’GORMAN, Edmundo. A invenção da América. São Paulo: Ed. Unesp, 1992.  

TODOROV, Tzvetan. A conquista da América: a questão do outro. São Paulo: Martins Fontes, 1983. 

 
 

 
Professor da Disciplina: Fabio Sapragonas Andrioni 
 

Assinatura: __________________________________________ 

 

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:   __________________________________________ 
 

Assinatura: __________________________________________ 
 
 
 
 

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


