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Natureza:  
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Formação 
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EMENTA (Unidade Didática)  

 
Estudos das sociedades americanas com ênfase na montagem e crise do sistema colonial. 

 
 

 
PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 

- Abordagens: centro/periferia, história regional, conceito de Império, História Atlântica. 

- Sedentarismo, agricultura e Estado na América pré-hispânica – tipologia. 

- A especificidade ibérica, a noção de Antigo Regime e os ambientes polissinodais. 

- A especificidade inglesa. 

- Tipos de escravidão e de provisão de trabalho (das Américas Espanholas ao Caribe e à América 

Inglesa continental). 

- Conceitos de desestruturação, aculturação e ocidentalização. 

- Reformismo ilustrado e Republicanismo Atlântico no século XVIII. 
 
 

OBJETIVO GERAL 
 

Ao final do semestre os alunos deverão ser capazes de: estabelecer tipologias dos processos de 

colonização, levando em conta as características dos diversos grupos em presença e a 

conceituação de Império. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Identificar as relações entre espaço, população e etnicidade; compreender as diversas formas de trabalho 

compulsório; compreender as relações entre os conceitos de ocidentalização e aculturação; compreender as noções de 

patrimonialismo e jurisdicionalismo, articulando-as aos processos de consolidação estatal e de transição para formas 

burocráticas; articular mudanças históricas e preservação do caráter aristocrático das sociedades; conceituar o 

Republicanismo atlântico em vista da especificidade inglesa. 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
 

Aulas expositivas. 

Discussões de textos a partir da bibliografia. 

Análise supervisionada pelo professor de documentação primária fornecida no âmbito da disciplina. 
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FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 

Em todas as semanas serão aplicadas avaliações escritas, combinando o questionamento de 

textos fornecidos na própria aula e a resposta a questões postas na aula em relação a 

leituras realizadas extraclasse. 

O resultado final consistirá na média aritmética dos resultados obtidos em todas essas 

avaliações. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA (mínimo 03 títulos) 

BETHELL, Leslie (org.). História da América Latina. São Paulo: Edusp, 1998, v. 1-2. 

BERLIN, Ira. Gerações de cativeiro. Rio de Janeiro: Record, 2006 

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

Civilização Brasileira, 2002 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (mínimo 05 títulos) 

GRUZINSKI, Serge. A colonização do imaginário. São Paulo: Companhia das Letras, 2003 

GRUZINSKI, Serge. O pensamento mestiço. São Paulo: companhia das Letras, 2001 

POCOCK, John G. A. Linguagens do ideário político. São Paulo: Edusp, 2003 

BLACKBURN, Robin. A construção do escravismo no Novo Mundo. Rio de Janeiro: Record, 

2003 
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