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EMENTA (Unidade Didática)  

 
Estudo das sociedades americanas com ênfase nas formas de inserção na ordem capitalista e sua 
contestação. 

 
 

  PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 
 
Unidade 1: Fontes visuais, imagens fundacionais 
- O historiador e as fontes visuais: 

- Pintura de história; 
- Cinema. 

- Narrativas de fundação. 
- A matriz melodramática. 
 
Unidade 2: Imagens fundacionais das nações americanas no século XIX 
- Tópicos historiográficos: 

- Independências; 
- Formação dos Estados nacionais; 
- Escravismo e abolições; 
- Questão indígena; 
- Doutrina Monroe. 

- Fontes visuais: Obras emblemáticas da pintura de história do século XIX, com ênfase nas inflexões das 
representações das independências à luz dos tópicos historiográficos. 
 
Unidade 3: Imagens fundacionais das nações americanas no século XX 
- Tópicos historiográficos: 

- Modernidade. 
- Revolução Mexicana. 
- Populismos. 
- Depressão e New Deal. 
- Guerra Fria. 
- Revolução Cubana. 
- 1968. 
- Ditaduras. 
- Redemocratização. 
- Neoliberalismo. 

- Fontes visuais: Obras cinematográficas produzidas no continente americano, com ênfase nas inflexões 
das representações das independências à luz dos tópicos historiográficos, passando por: a) cinema 
silencioso; b) cinema clássico-industrial; c) cinema moderno; d) cinema contemporâneo. 
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OBJETIVO GERAL 
 

Capacitar os alunos a refletir sobre os tópicos fundamentais da história da América independente partindo 
da análise de fontes visuais, sempre conjugada com a leitura de fontes escritas e da bibliografia indicada. 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

A disciplina repassará os temas fundamentais da história da América independente a partir de fontes visuais 
(pintura de história e cinema histórico). Mantendo os processos de independência como ponto de fuga, a 
abordagem vai alternando a perspectiva ao trafegar pelos distintos países do continente e avançar pelas 
produções visuais realizadas em diferentes conjunturas políticas ao longo dos séculos XIX, XX e inícios do 
XXI. As reflexões estarão atentas às formas pelas quais certos personagens, episódios e tópicos são 
reiterados e reinterpretados com o passar do tempo. Parte-se da premissa de que as representações 
visuais das independências, ainda que consolidem determinados mitos de fundação, sempre estão sujeitas 
às inflexões e turbulências do presente político imediato de sua produção (desde o século XIX e suas 
monumentais telas de pintura de história até o início do século XXI e suas variadas telas). 
 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
 

Aulas expositivo-dialogadas. Exercícios coletivos de análise iconográfica e fílmica pelo viés historiográfico, 
com projeção de imagens e mobilização de fontes escritas e da bibliografia indicada. 
 
 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 

Avaliação 1 
Entrega de resumo acadêmico com proposta de análise de uma obra visual (pintura ou filme), articulando-
a a um dos tópicos historiográficos da disciplina. O resumo, individual, será a base para o trabalho final. Ele 
deve ter no máximo 500 palavras, expondo sucintamente: objeto; objetivos; recorte temporal; base teórica; 
metodologia; hipótese. Deve também vir acompanhado de: três palavras-chave; estrutura dos tópicos do 
trabalho final; bibliografia, incluindo necessariamente textos da bibliografia básica ou complementar 
da disciplina, além de outras referências específicas à obra e ao tema a serem analisados. 
 
Avaliação 2 
Entrega de ficha descritivo-analítica (decupagem) da fonte visual selecionada na primeira avaliação, de 
acordo com metodologia a ser ensinada na Unidade 1 e exercitada em aula durante o semestre. 
 
Avaliação 3 
Entrega de trabalho final, individual, que desenvolva a proposta de análise visual de viés historiográfico 
contida no resumo apresentado como primeira avaliação, articulando os elementos descritivo-analíticos 
apresentados na ficha da segunda avaliação. A análise deve necessariamente mobilizar tópicos 
abordados em aula e textos discutidos ao longo do semestre, além de outras referências específicas 
à obra e ao tema a serem trabalhados. 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (mínimo 03 títulos) 
 
BETHELL, Leslie (Org.). História da América Latina: da Independência a 1870. São Paulo: Edusp; Imprensa 
Oficial do Estado de São Paulo; Brasília: Funag, 2001. v. 3. 
 
______ (Org.). História da América Latina: de 1870 a 1930. São Paulo: Edusp; Imprensa Oficial do Estado 
de São Paulo; Brasília: Funag, 2001. v. 4. 
 
______ (Org.). História da América Latina: de 1870 a 1930. São Paulo: Edusp; Imprensa Oficial do Estado 
de São Paulo; Brasília: Funag, 2001. v. 5. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (mínimo 05 títulos) 
 
BAZIN, André. Ontologia da imagem fotográfica. In: ______. O cinema: ensaios. São Paulo: Brasiliense, 
1991. p. 19-26. 
 
CALVEIRO, Pilar. Poder e desaparecimento: os campos de concentração na Argentina. São Paulo: 
Boitempo, 2013. 
 



CAPELATO, Maria Helena Rolim. Multidões em cena: propaganda política no Varguismo e no Peronismo. 
2. ed. São Paulo: Editora da Unesp, 2008. 
 
COLI, Jorge. Introdução à pintura de história. In: Anais do Museu Histórico Nacional, Rio de Janeiro, v. 39, 
p. 49-58, 2007. 
 
DEL VALLE DÁVILA, Ignacio. Cámaras en trance: el Nuevo Cine Latinoamericano, un proyecto 
cinematográfico subcontinental. Santiago: Editorial Cuarto Propio, 2014. p. 127-149. 
 
______. Independencia y cine histórico en Argentina, Cuba y Chile (1968-1976). Cinémas d’Amérique latine, 
n. 18, 2010. 
 
______. La actualización de los mitos fundacionales de la nación en el cine histórico-folclórico argentino, la 
obra del grupo Cine Liberación y el cine histórico cubano (1968-1976). Revista Eletrônica da Anphlac, n. 
14, p. 241-264, jan.-jun. 2013. 
 
DONGHI, Tulio Halperin. Historia contemporánea de América Latina. 7. ed. Buenos Aires: Alianza Editorial, 
2011. 
 
GINZBURG, Carlo. De A. Warburg a E. H. Gombrich: notas sobre um problema de método. In: ______. 
Mitos, emblemas, sinais: morfologia e história. São Paulo: Companhia das Letras, 1989. p. 41-93. 
 
JUNQUEIRA, Mary Anne. Estados Unidos: Estado Nacional e narrativa da nação (1776-1900). 2. ed. São 
Paulo: Edusp, 2018. 
 
LUSNICH, Ana Laura; PIEDRAS, Pablo; FLORES, Silvana (Ed.). Cine y revolución en América Latina: una 
perspectiva comparada de las cinematografias de la región. Buenos Aires: Imago Mundi, 2014. 
 
MORETTIN, Eduardo. Do cinema e da construção de seus mitos: Lincoln, Griffith e Ford. In: VILLAÇA, 
Mariana; PRADO, Maria Lígia Coelho (Org.). História das Américas: fontes e abordagens historiográficas. 
São Paulo: Humanitas; Capes, 2015. p. 63-84. 
 
MUSEO NACIONAL DE BELLAS ARTES. José Gil de Castro: pintor de Libertadores. Santiago: MNBA, 
2015. (Catálogo de exposição). 
 
NAPOLITANO, Marcos. A história depois do papel. In: PINSKY, Carla Bassanezi (Org.). Fontes históricas. 
São Paulo: Contexto, 2006. p. 235-289. 
 
NOVARO, Marcos; PALERMO, Vicente. A ditadura militar argentina (1976-1983): do golpe de Estado à 
restauração democrática. São Paulo: Edusp, 2007. 
 
PASSETTI, Gabriel. Indígenas e criollos: política, guerra e traição nas lutas no sul da Argentina (1852-
1885). São Paulo: Alameda, 2012. 
 
PELLEGRINO, Gabriela; PRADO, Maria Ligia. História da América Latina. São Paulo: Contexto, 2014. 
 
PRADO, Maria Lígia Coelho. O artista entre a história, a política e a pintura: retratando a independência no 
século XIX. e-l@atina, v. 7, n. 25, p. 17-29, out.-dez. 2008. 
 
______. Repertorio de imágenes y construcciones de identidades nacionales en el Cono Sur (1870-1920). 
In: LINHARES BORGES, Maria Elisa; MÍNGUEZ, Víctor (Org.). La fabricación visual del mundo atlántico 
(1808-1940). Castelló de la Plana: Publicacions de la Universitat Jaume, 2010. p. 49-63. 
 
PURDY, Sean; KARNAL, Leandro et al. História dos Estados Unidos: das origens ao século XXI. São Paulo: 
Contexto, 2007. 
 
QUIRÓS, Pilar González Bernaldo de (Org.). Independencias ibero-americanas: nuevos problemas y 
aproximaciones. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2015. 
 
SARLO, Beatriz. Una modernidad periférica: Buenos Aires (1920 y 1930). Buenos Aires: Nueva Visión, 
2003. 
 



SOMMER, Doris. Ficções de fundação: os romances nacionais da América Latina. Belo Horizonte: Editora 
UFMG, 2004. 

VIÑUALES, Rodrigo Gutiérrez. Construyendo las identidades nacionales: los próceres y el imaginario 
histórico en Sudamérica (siglo XIX). In: CHUST, Manuel; MÍNGUEZ, Víctor (Ed.). La construcción del héroe 
en España y México (1789-1847). Valencia: Universidad de Valencia, 2003, p. 281-306. 

______. El papel de las artes en la construcción de las identidades nacionales en Iberoamérica. Historia 
mexicana, v. 53, n. 2, p. 341-390, out.-dez. 2003. 
 
XAVIER, Ismail. O discurso cinematográfico: a opacidade e a transparência. 3 ed. revista e ampliada, São 
Paulo: Paz e Terra, 2005. 
 
______. O olhar e a cena: melodrama, Hollywood, Cinema Novo, Nelson Rodrigues. São Paulo: Cosac & 
Naify, 2003. 
 

 

 

Professor da Disciplina: Fernando Seliprandy 
 

 
 

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


