
Ficha 2 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

SETOR DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA 

1. Identificação 

prof.: Carlos A. M. Lima – 2
o
 semestre de 2012 

Disciplina: História da América          Código: HH 162 

Carga horária total: 60 horas/aula        Carga horária semanal: 4 horas/aula 

créditos: 4 

 

2. Objetivos: Ao final do curso os alunos deverão estar aptos a 

 Comparar os discursos sobre corporativismo latino-americano e o excepcionalismo norte-

americano.  

 Avaliar o impacto dos processos de abolição da escravidão nas Américas sobre as 

sociedades respectivas. 

 Compreender as forças em disputa no período da Independência hispano-americana e no 

intervalo subseqüente de instabilidade. 

 Compreender a natureza dos grupos dirigentes e das instituições hispano-americanas na 

passagem para o século XX. 

 Compreender o debate acerca da vida política nos Estados Unidos, na América Latina e no 

Caribe nos séculos XX e XXI. 

3. Desdobramento da área de conhecimento 

a) O intervalo 1750-1850 e a Ilustração Ibérica: reformas bourbônicas, guerras de 

independência e dilemas da estabilização política na América Latina 

b) A Independência dos Estados Unidos 

c) O fim da escravidão nos Estados Unidos e no Caribe e as reformas na direção do mercado 

na América Latina 

d) Política e sociedade nos EUA dos séculos XIX e XX 

e) As noções de dependência, de “crescimento com liderança das exportações” e de 

industrialização por substituição de importações e a História Econômica latino-americana no 

século XX 

f) Conceitos de oligarquia 

g) As crises da institucionalização do Estado moderno na América Latina  

 

4. Procedimentos didáticos 

 Aulas expositivas. 

 Leitura e interpretação, a partir da bibliografia recomendada, de documentação histórica. 

 Discussões orientadas de textos em sala de aula. 

5. Formas de avaliação: 

(a) a cada discussão de texto, conforme o calendário abaixo, corresponderá a resposta 

manuscrita individual a uma questão posta pelo professor em sala de aula; 

(b) prova escrita, englobando questionamentos a respeito de todos os textos lidos. 

A média final será dada pela média aritmética da nota da prova escrita (b) com aquela 

derivada da soma do rendimento de cada estudante nas avaliações mencionadas no item (a), 

acima. 

 

BRADING, David. A Espanha dos Bourbons e seu Império americano. In: BETHELL. 

História da América Latina. São Paulo: Edusp, 1998, v. 1 

MORSE, Richard M. O espelho de Próspero. São Paulo: Companhia das Letras, 1989, pp. 71-

95 

MOORE Jr., Barrington. A guerra civil americana: a última revolução capitalista. In: 

MOORE Jr. As origens sociais da ditadura e da democracia. São Paulo: Martins 

Fontes, 1983 



FONER, Eric. Nada além da liberdade. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1988, cap. I 

OLIVEIRA, Lúcia Lippi. A América e a fronteira: Turner e Roosevelt. In: OLIVEIRA. 

Americanos: representações da identidade nacional no Brasil e nos Estados 

Unidos. Belo Horizonte: Ed. da UFMG, 2000, pp. 127-147 

HALE, Charles A. As ideias políticas e sociais na América Latina, 1870-1930. In: 

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

Oficial do Estado de São Paulo; Brasília: FUNAG, 2001, volume IV 

FUNES, Patricia. La reflexión sobre el problema indígena y el problema nacional en Perú y 

México en la década de 1920. In: História Unisinos. v. 4, n. 2, 2000  

ROMERO, Luis Alberto. História contemporânea da Argentina. Rio de Janeiro: Jorge 

Zahar, 2006, pp. 91-97 e 110-115 

 

 

 


