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Tópicos Especiais de História dos EUA 
Código: HH360  
Ementa: estudo monográfico de temas de História dos EUA 
Programa: estudo das relações Brasil-EUA no período 1930-1950 enfatizando 
o estudo das políticas de americanização, a aliança militar e as operações 
conjuntas de combate realizadas por ambos países no decorrer da Segunda 
Guerra Mundial 
Dia/horário: 2as.15:30hrs & 4as. 13:30hrs 
Unidades didáticas: 

1. Política externa estadunidense: do Big Stick à Boa vizinhança 
1.1 O OCIAA e a política cultural dos EUA para a América Latina 
1.2 Americanização, espionagem e subversão nazista na América Latina 
 
2. Relações Brasil-EUA: da neutralidade à irmandade de armas 
2.1 A rivalidade comercial entre Alemanha Nazista e EUA no Brasil 
2.2 Aproximação Brasil-EUA e a declaração de guerra à Alemanha 
 
3. Conflito e cooperação: negociações de armas e operações de combate 
3.1 A 4ª Frota dos EUA no Brasil: ciência, tecnologia e projeção de poder 
3.2 A Força Expedicionária Brasileira e o V Exército dos EUA: limites e 
possibilidades da FEB em sua luta contra o nazifascismo 
3.3 Aviação de caça e bombardeio: implicações táticas e estratégicas da 
construção do poder aéreo nacional  
 
4. Relações Brasil-EUA no pós-guerra: da barganha possível ao 
alinhamento automático sem recompensa 
4.1 O Brasil e os organismos multilaterais: ONU, TIAR, FMI e o convite para FEB 
permanecer como tropa de ocupação na Europa no pós-guerra 
4.2 Governo Dutra: alinhamento automático à política externa dos EUA ou o que 
é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil 
 
Tríade ensino-pesquisa-extensão 
 
Ensino: 
 
Com a iminente conversão do curso diurno em uma licenciatura (exclusivamente) 
impõe-se a obrigatoriedade de os conteúdos ministrados nas disciplinas 
abarcarem as unidades, objetos de conhecimento e habilidades determinadas 
pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC) em nível federal e, a nível 
estadual, o Referencial Curricular do Estado do Paraná (RF/PR). No que se 
refere a BNCC cabe destacar a pertinência dos conteúdos ministrados nesta 



disciplina para atender demandas do 9º ano do Ensino Fundamental, como se lê 
à página 379. Ali consta a Unidade temática Totalitarismos e Conflitos Mundiais. 
Dentre seus Objeto de Conhecimento são elencados A emergência do fascismo 
e do nazismo e A Segunda Guerra Mundial. No que se refere as Habilidades 
(EF09HI12) consta descrever e contextualizar os processos da emergência do 
fascismo e do nazismo e a consolidação dos estados totalitários. Como objeto 
de conhecimento consta a Organização das Nações Unidas (ONU) e a questão 
dos Direitos Humanos. Dentre as Habilidades (EF09HI14) se inclui discutir as 
motivações que levaram à criação da Organização das Nações Unidas (ONU) 
no contexto do pós-guerra e os propósitos dessa organização. No que se refere 
ao RC/PR se lê na página 486 que consta como Objetivos de aprendizagem 
(EF09HI13) descrever e contextualizar os processos da emergência do fascismo 
e do nazismo, a consolidação dos estados totalitários e as práticas de extermínio 
(como o holocausto), compreendendo os movimentos de luta e resistência a 
esses regimes, bem como os impactos políticos, sociais e econômicos causados 
pela Segunda Guerra Mundial para o Brasil e o mundo.  
 
Pesquisa:  
 
Serão realizadas diferentes dinâmicas de exploração, análise e interpretação de 
reproduções de fontes históricas de acervos nacionais (NA, AHEx, MEXP, IHGB 
etc.) e internacionais (NARA II, Bundesarchiv, NWWIIM, FRUS, etc.) em formato 
digital relativas as relações Brasil-EUA, destinadas a apoiar pesquisas de 
graduação e pós-graduação em diversas áreas do conhecimento. Para uma 
amostra das fontes em questão ver a página da História Hipertextual disponível 
em https://www.facebook.com/historiahipertextual/ 
 
Extensão: 
 
Dependendo de agendamento ainda a ser efetivado existe a possibilidade de se 
exercer atividade de extensão como mediador de visitas guiadas para turmas de 
estudantes de escolas de educação básica ao Museu do Expedicionário, com 
certificação para fim de contagem de horas formativas fornecida pelo próprio 
Museu. O período estimado de realização é entre maio e junho 2020.  
NIDADES UNIDADES TEMÁTICAS 
Avaliação: a definir conforme a(s) componente(s) da tríade que cada estudante 
deseje enfatizar 
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