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Ementa:  

A disciplina História da América III analisará as interpretações sobre o processo histórico 

nas Américas nos séculos XX e XXI. Serão estudados os contrastes econômicos, políticos e sociais 

entre as Américas Latina e os Estados Unidos nas três primeiras décadas do século XX; as 

modernizações econômicas e os autoritarismos na década de 1930; os engajamentos e 

neutralidades na II Guerra Mundial e suas vinculações com as políticas internas; a elaboração do 

conceito de periferia; as interpretações dos populismos e dos autoritarismos; o debate em torno do 

desenvolvimentismo, protecionismo e liberalismo; a globalização interpretada como ameaça e 

como oportunidade. 

 

 

Objetivo: 

Analisar as interpretações sobre o processo histórico nas Américas no século XX, priorizando as 

dinâmicas contrastantes entre a América Latina e os Estados Unidos; as modernizações e os 

autoritarismos na América Latina e as inserções internacionais dos países latino-americanos. 
 

 

Conteúdo: 

1 – EUA: expansionismo político e econômico 

2 – America Latina: o modelo oligárquico e seus limites políticos e econômicos 

3 – A depressão econômica dos anos 1930; o intervencionismo econômico estatal; a crise do 

modelo político liberal e a tentação totalitária 

4 – A II Guerra Mundial: o envolvimento dos EUA; o alinhamento pró-aliados e a defesa da 

neutralidade (Argentina e Chile) 

5 – Os populismos nas décadas de 1950 e 1960; os autoritarismos nas décadas de 1960 a 1980. 

6 – A CEPAL; o desenvolvimentismo; a teoria da dependência e o liberalismo econômico 

7 - A globalização; aspectos políticos e econômicos. 
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Metodologia:  

O desenvolvimento do curso ocorrerá por meio de aulas síncronas/expositivas, conjugadas com a 

leitura obrigatória de textos e seu debate, bem como a apresentação de filmes e documentários 

relevantes sobre o conteúdo programático. 

 

Avaliação: 

A avaliação  da aprendizagem será aferida com base em participação individual (2,0 pontos); uma 

monografia feita em dupla  (3,0 pontos) e uma prova (5,0 pontos).    
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