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Estudo da História da América 
 

PROGRAMA (itens de cada unidade didática) válido para o segundo semestre de 2019 
 
Introdução: A presença humana no continente americano - diálogos da história com a arqueologia e antropologia; 
Unidade 1: Antes da América: populações nativas 
Unidade 2: Achado, Descobrimento ou Invasão? História, historiografia, temas e conceitos; impactos do contato Europa-
América-África. Relações de trabalho no Período Colonial 
Unidade 3: Os processos de Independência na América e a formação dos Estados americanos. O fracionamento da América: 
política, cultura, economia. Relações de trabalho e relações de produção. 
Unidade 4: Sécs. XX e XXI: Os caminhos políticos, econômicos e sociais da América: uma aproximação 
 

OBJETIVO GERAL 
- Instrumentar alunas e alunos à análise de textos e à produção científica sobre o tema central e dos temas correlatos à 
disciplina, bem como a produção de materiais de divulgação histórica visando o grande público 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Capacitar alunos e alunas: 
- ao desenvolvimento de projetos de pesquisa e extensão em História da América; 
- a utilizar materiais e métodos da pesquisas acadêmica; 
- à redação de textos acadêmicos e textos de divulgação cultural; 
- ao ensino e divulgação das questões tratadas; 
- ao desenvolvimento de produtos educativos e culturais relacionados à História da América. 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
Aulas expositivo-dialogadas, com exercícios práticos e elaboração de trabalhos temáticos em sala de aula e extra-classe. 
Seminários com discussão de textos acadêmicos. 
Recursos: quadro negro e giz, computador conectado à internet, projetor e som; biblioteca setorial, ferramentas de pesquisa na 
internet. 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 
A avaliação será feita a partir de exercícios em sala de aula, trabalhos em grupo, fichamento e apresentação de textos, assim 
como a efetiva participação nas atividades de sala de aula. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

GARAVAGLIA, Juan Carlos & MARCHENA, Juan. América Latina: de los orígenes a la independencia. Barcelona: Crítica, 
2005. volumes 1 e 2. 
DAVIS, David Brion. O problema da escravidão na cultura ocidental. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2001. 
GRUZINSKI, Serge. A colonização do imaginário: sociedades indígenas e ocidentalização no México espanhol : séculos XVI-
XVIII. São Paulo: Companhia das Letras, 2003. 



BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (3 títulos) 
FONER, Eric. Nada além da liberdade: a emancipação e seu legado. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1988. 
BOBBIO, Norberto. Dicionário de política. 13. ed. Brasília, DF: Ed. da UnB, 2007. 
KARNAL, Leandro, MORAIS, Marcus Vinícius, FERNANDES, Luiz Estevam, e Sean PURDY. História dos Estados Unidos: 
das origens ao século XXI. [2. ed.]. São Paulo: Contexto, [2008]. 

IMPORTANTE: Informações Adicionais 
- Todos os trabalhos desenvolvidos na disciplina são AUTORAIS, não sendo aceitas cópias totais ou parciais de trabalhos de 
autoria alheia, com ou sem permissão do autor, sem a devida referência. A entrega de cópia total ou parcial de trabalhos de 
autoria alheia implica em PLÁGIO ACADÊMICO, o qual é crime e tem sanções legais e institucionais prescritas. A entrega de 
trabalhos copiados, ainda que com cópia parcial ou de pequenos trechos, paráfrases, etc. acarretará REPROVAÇÃO na 
atividade, sendo-lhe atribuído o valor ZERO na primeira vez e REPROVAÇÃO NA DISCIPLINA no caso de reincidência, 
cabendo ao professor encaminhar para que se tomem as demais medidas cabíveis de acordo com a legislação vigente no país e 
com os Regimentos Internos desse Curso de Graduação e dessa Universidade. Sobre o Plágio Acadêmico ver: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/inca/plagio_academico.pdf 
 
- a presente programação, as formas de avaliação, as metodologias de ensino, a bibliografia e demais itens aqui colocados 
estão sujeitos à alterações, substituições, inclusões e retiradas a critério da professora, visando a melhor apreensão e 
desenvolvimento dos conteúdos bem como a sua valorização com as ferramentas de avaliação readequadas em atenção a 
novas demandas surgidas no desenvolvimento da disciplina. Qualquer alteração será precedida de aviso aos alunos 
matriculados e identificados conforme orientação abaixo; 

 
- todos os alunos regularmente matriculados deverão enviar mensagem para americaufpr@gmail.com, incluindo no título NOME 
COMPLETO e endereço eletrônico válido. Somente por essa caixa de mensagens se darão as trocas de mensagens, avisos, 
envios de materiais extras, acesso aos cronogramas atualizados de leituras e textos, propostas de atividades e envio e 
recebimento de arquivos com as atividades escritas solicitadas. 
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