
Disciplina: História da América II

Natureza:  
( X ) Obrigatória  
(  ) Optativa 

(X ) Semestral      (

Pré-requisito: - Co-requisito: 

CH Total: 60 

CH semanal: 04 
Padrão (PD): 30 

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

 

Coporativismo latino-americano e noção de 
abolição da escravidão nas Américas; Independência latino
liberais e construção do Estado na América Latina; 
Estados Unidos; Autoritarismo e populismo na América Latina

O estudante deverá ser capaz de 
americano. 

• Comparar os discursos sobre corporativismo latino

• Avaliar o impacto das tradições inglesas nos Estados Unidos e da herança colonial na América Latina.

• Avaliar o impacto dos processos de abolição da escravidão 

respectivas. 

• Compreender as forças em disputa no período da Independência hispano

subsequente de instabilidade.

• Especificar as ordens liberais latino

• Avaliar as características da constr

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

séculos XX e XXI. 

• Aulas expositivas. 

• Leitura e interpretação, a partir da bibliografia 

• Discussões orientadas de textos em sala de aula.
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Ficha 2 (variável) 
 

 

História da América II 

) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular 

requisito: - Modalidade: ( X ) Presencial     (  ) Totalmente 

Laboratório (LB): 0 Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 Orientada (OR): 0

 

 
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) 
americano e noção de excepcionalismo norte-americano; Abolição e pós

abolição da escravidão nas Américas; Independência latino-americana e instabilidade política; Ordens 
liberais e construção do Estado na América Latina; Progressivismo, New Deal 

; Autoritarismo e populismo na América Latina. 
OBJETIVO GERAL 

O estudante deverá ser capaz de compreender os dilemas inscritos na implantação de ordens liberais no continente 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 

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

Avaliar o impacto das tradições inglesas nos Estados Unidos e da herança colonial na América Latina.

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

Compreender as forças em disputa no período da Independência hispano

subsequente de instabilidade. 

Especificar as ordens liberais latino-americanas. 

Avaliar as características da construção do Estado moderno nas Américas. 

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

 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 

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

Discussões orientadas de textos em sala de aula. 
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Código: HH 059 

 

Totalmente EaD    (  ).............. % EaD* 

Orientada (OR): 0 Prática Específica (PE): 0 

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

americano; Abolição e pós-
americana e instabilidade política; Ordens 

New Deal e globalização nos 

compreender os dilemas inscritos na implantação de ordens liberais no continente 

americano e o excepcionalismo norte-americano. 

Avaliar o impacto das tradições inglesas nos Estados Unidos e da herança colonial na América Latina. 

nas Américas sobre as sociedades 

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

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

recomendada, de documentação histórica. 



FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 

• Prova escrita em 18/11/2015, abarcando o aproveitamento da leitura dos textos até então discutidos. 
• Prova escrita em 23/12/2015, abarcando o aproveitamento da leitura dos textos discutidos desde a avaliação 

de 18/11. 
O resultado advirá da média das notas obtidas nas duas rovas escritas. 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (3 títulos) 

MOORE Jr., Barrington. 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 

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

São Paulo; Brasília: FUNAG, 2001-, vol. IV 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (3 títulos) 

KARNAL, Leandro et al. História dos Estados Unidos : das origens ao século XXI. São Paulo: Contexto, 

2008 

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

São Paulo; Brasília: FUNAG, 2001-, vol. V 

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

São Paulo; Brasília: FUNAG, 2001-, vol. VI 
 

 
Professor da Disciplina: Carlos Alberto Medeiros Lima 
 

Assinatura: __________________________________________ 

 

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:   __________________________________________ 
 

Assinatura: __________________________________________ 
 
 
 
 

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


