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4º PERÍODO 

 

IDENTIFICAÇÃO: 
DISCIPLINA: HISTÓRIA DA AMÉRICA HISPÂNICA I 
PRÉ-REQUISITOS: Não há 
CARGA HORÁRIA: 60 horas 
EMENTA 
A História da América de colonização espanhola. Em sua primeira parte, será abordado e 
analisado o processo de colonização, considerando as estruturas políticas e administrativas 
construídas pela Espanha no continente americano, bem como as atividades econômicas aqui 
desenvolvidas e que marcaram as sociedades hispano-americanas; a formação social, suas 
expressões artísticas e culturais, sobressaindo as religiosas, como a ação da Igreja Católica, 
as quais também serão objeto de estudo e análise. O processo de independência e formação 
das nações hispano-americanas no decorrer do século XIX, bem como a inserção das 
mesmas na economia mundial a partir da segunda revolução industrial e do desenvolvimento 
do capitalismo monopolista também serão abordados.  O período a ser trabalhado nessa 
disciplina será o correspondente ao início do século XVI até o início do século XX. 
OBJETIVOS 

 Trabalhar o desenvolvimento histórico da América de colonização espanhola, 
do século XVI até o início do século XX, considerando as suas especificidades, bem 
como a construção de propostas e políticas nas diferentes regiões que a compõem. 
 Analisar o processo de consolidação das nacionalidades hispano-americanas, 
considerando as suas diferentes conjunturas e formações sociais, econômicas e 
culturais distintas. 
 Identificar os diferentes processos de formação social e representação política 
desenvolvidos nos países hispano-americanos no decorrer do século XIX e início do 
século XX, bem como as formas de inserção de suas economias junto às economias 
capitalistas desenvolvidas. 

METODOLOGIA 
As aulas serão expositivas tendo como base os textos indicados e utilizarão recursos 
disponíveis como exibição de filmes (ficção ou documentários), análises de produções 
artísticas e culturais destacando o papel da Igreja Católica e as resistências indígenas e afro-
americanas. 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
I - A construção do Antigo Sistema Colonial.  Aspectos políticos, administrativos e 
econômicos característicos do processo colonial entre os séculos XVI e XVIII. 
II - As sociedades hispano-americanas: aspectos sociais e culturais. As sociedades 
ameríndias e as diferentes formas de resistência e assimilação do processo colonial. 
III - O século XVIII e as reformas bourbônicas. A consolidação das estruturas econômicas e 
sociais da América Hispânica e a ascensão da elite criolla. 
IV - A crise do Antigo Sistema Colonial e o processo de independência e formação das 
nações hispano-americanas. 
V - As nações hispano-americanas na primeira metade do século XIX: fragmentação 
territorial e instabilidade política. 
VI - As nações hispano-americanas na segunda metade do século XIX: inserção na 
economia mundial como áreas de investimento e fornecimento de matérias primas e gêneros 
primários às nações capitalistas desenvolvidas e a consolidação das estruturas oligárquicas 
de poder. 
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VII - Transformações sociais e culturais na América Hispânica entre 1830 e 1914. 
SISTEMA DE AVALIAÇÃO 
As formas de avaliação resultarão de um prévio acordo entre o docente e o corpo discente.  
A avaliação poderá assumir a forma de prova individual, em dupla ou em grupo; trabalhos 
individuais ou em grupo; seminários; projetos específicos de pesquisa com apresentação do 
resultado final etc. 
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