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Ementa
A virada do século XVIII para o século XIX representou um momento de profundas mudanças no
continente americano que, não só acompanhou como ressignificou o período que foi cunhado como
Era das Revoluções. Dos diferentes processos de independências, à formação disputada dos Estados
nacionais, passando ela abolição e também pela manutenção da escravidão, bem como pelos debates
sobre representatividade política, cidadania e liberdade, o século XIX foi não só um período de
transformação, mas também de formação do continente americano, tendo em vista que muitas das
questões que atravessam as histórias dos países americanos atualmente foram gestadas no
oitocentos. Partindo da análise da vasta historiografia sobre o período, o curso tem como objetivo
analisar parte dos desafios - no campo político e social - experimentados pelos diferente sujeitos
históricos das Américas, ao longo do século XIX.

Objetivos




Analisar de forma crítica os diferentes desafios experimentados pelos muitos sujeitos
históricos do continente americano no século XIX, dando especial atenção às questões
políticas vivenciadas.
Trabalhar com perspectiva comparada e conectada para examinar os processos históricos a
partir de diferentes escalas de análise.

Forma de Avaliação:
A Avaliação dessa disciplina se dará de duas formas:
a) Apresentação de um dos textos indicados nas aulas (40%)
b) Entrega de trabalho final (60%)
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