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EMENTA 

 

Ao longo da história dos Estados Unidos se formularam múltiplas visões do que 

seria a América Latina e quem seriam os latino-americanos. Seja em jornais, fotografias, 

peças de teatro, romances, relatórios oficiais, postagens em redes sociais, etc., as 

representações da América Latina são diversas. A região surge como zona do atraso e da 

violência, por vezes lugar da diversão e felicidade, em outras ocasiões como santuário da 

natureza ou espaço de uma modernidade alternativa. A disciplina proposta visa estudar esse 

conjunto de visões que permeia a imaginação social estadunidense a partir da história das 

relações Estados Unidos-América Latina ao longo do século XX.  

O curso pretende uma inserção tanto nos debates da história das relações 

interamericanas e perspectiva pós-colonial, quanto na análise de fontes escritas e audiovisuais 

sobre as visões da América Latina. Para tal, serão debatidos alguns conceitos-chave (tais 

como, imaginação social, representação, geografia imaginativa) ao mesmo passo em que 

serão permeadas conjunturas variadas das relações Estados Unidos-América Latina. Entre os 

temas a serem abordados ao longo do semestre está o efervescente cenário intelectual norte-

americano dos anos 1930 e a perspectiva de integração da chamada América Hispânica. A 

mobilização da máquina estatal, imprensa e indústria cinematográfica dos Estados Unidos em 

torno da participação da América Latina na Segunda Guerra também será analisada, bem 

como os esforços para garantir o enlace da região ao capital, tecnologia e conhecimento 

científico norte-americano no pós-Guerra. Além disso, as múltiplas visões da América Latina 

imbuídas em programas de política externa estadunidense no contexto da Guerra Fria – como 

a Aliança para o Progresso e os Corpos da Paz.  A participação do governo dos Estados 

Unidos nos golpes de Estado na região entre as décadas de 1960 e 1970 e as resistências e 

protestos no meio intelectual estadunidense também serão trabalhados. Por fim, se pretende 



analisar uma memória das relações Estados Unidos-América Latina no século XX a partir das 

redes sociais.  

Cronograma 

 

O cronograma será apresentado e debatido com a turma no primeiro dia de aula podendo ser 

alterado a partir de interesses da turma conexos com a temática geral da disciplina.  

 

Avaliação: 

 

Ela se dará pela presença nas aulas, participação nas discussões, além da resenha de alguns 

textos ou pequenos exercícios de análise de fontes (uma página). No final do curso os alunos 

terão de analisar - com base nas discussões da disciplina - uma fonte de sua escolha acordada 

com o professor. Esse trabalho terá entre 5 e 10 páginas.  A avaliação também será discutida 

no primeiro dia de aula. 
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