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HISTÓRIA DA AMÉRICA INDEPENDENTE II

2o. Semestre de 2017

Profª. Gabriela Pellegrino Soares

A América Latina no século XX: dinâmicas sociais, culturais e políticas.

Objetivos: Este curso discutirá temas clássicos da história social, política e cultural

latino-americana  do  século  XX,  estabelecendo  comparações  e  conexões  entre  as

diferentes  trajetórias  nacionais.  Desenvolverá  três  eixos  centrais  de  análise:  Estado

Nacional  e sociedade civil  – revolução,  democracia  e  ditadura na América  Latina  do

século  XX;  cultura,  política  e  modernidade;  representações,  embates  simbólicos  e

identidades.

Programa*:

1. A Revolução Mexicana: leituras.

2. A integração do México “profundo”: políticas educacionais e agrárias.

3. República, reformas sociais, movimento operário: Argentina e Brasil.

4. Vanguardas literárias e sociabilidades intelectuais.

5. Modernização e “peruanidade” como matrizes dos projetos para a nação.

6. Sociedades de massas e “populismos”.

7. O período entre guerras e as relações externas latino-americanas.

8. Cidades e modernidade.

9. Experiências revolucionárias: Cuba, Chile e Nicarágua.

10. Ditaduras militares: história e memória.

11. Cinema, revolução e repressão.

12. Arte, literatura e identidade.

13. Ensino de História, usos do passado e democracia.

*O Programa específico das aulas e textos será apresentado no primeiro dia do curso.



III. Métodos utilizados

Aulas teóricas, discussão bibliográfica, análise de fontes.

IV. Atividades discentes

Leituras e participação nas aulas.

V. Critérios de avaliação

A avaliação será realizada por meio de:

1. atividades complementares alternativas (análise de documentos em grupos, na sala de
aula; resenha ou monitoria ou material didático, individualmente ou em grupo; leitura de
romance);

2. prova final.

VI. Critérios de recuperação

De acordo com a resolução COG 3583 de 29/09/89 terão direito à recuperação os alunos
que tiverem alcançado freqüência regimental e nota 3,0 (três). A avaliação será realizada
por meio de uma prova escrita.

VII. Plantão

A professora receberá os alunos em sua sala às terças-feiras das 17h às 19h, ou em outros
horários a se combinar.

VIII. Bibliografia*

*As referências bibliográficas obrigatórias e complementares do curso serão apresentadas

no primeiro dia de aula. 
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