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EMENTA (Unidade Didática)

Análise dos principais acontecimentos políticos, econômicos e sociais que marcaram os séculos
XIX, XX e XXI.

PROGRAMA

1. Crise do liberalismo econômico e das democracias liberais. O esgotamento da ideia de
progresso. 
1.1. As duas guerras mundiais. 
1.2. A depressão moral e econômica dos anos 1914/45. 
1.3. Neocapitalismo (keynesianismo) e fordismo

2. Os regimes totalitários. 
2.1. O  regime nazi-fascista 
2.2. O regime stalinista (1924-1953)

3. Os anos 1945-1975
3.1. “Crescimento econômico” e Estado de Bem-estar social.
3.2. Economia e sociedade na URSS.
3.3. Descolonização e revoluções terceiro-mundistas.
3.4. A guerra fria.
3.5. As revoltas libertárias dos anos 60.

4. Da crise dos anos 1970/80 à globalização.
4.1. A crise econômica dos anos
4.2. Globalização e Neoliberalismo
4.3. Multiculturalismo. Antigos e novos fundamentalismos.
4.4. Sociedade de consumo e a reestruturação de indivíduo.

OBJETIVO GERAL

A partir da definição de três blocos históricos – a conjuntura da crise econômica, política e moral
dos anos 1914/1945; a conjuntura de crescimento econômico e estabilidade social do Estado de
Bem-estar social, combinada com fortes tensões internacionais, dos anos 1945/1975 ; a 
conjuntura da crise do Estado de Bem-estar social e dos impactos da globalização e das 
políticas neoliberais dos anos posteriores a 1975 – a/o aluna/o da disciplina deverá ser capaz da



leitura e análise crítica da historiografia que contempla esses três eixos históricos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 A/o aluna/o deverá ser capaz de analisar a crise política e econômica que compreendeu o 

período de entre-guerras;
 A/o aluna/o deverá ser capaz de desenvolver as principais características do estado de 

Bem-Estar Social, da Guerra-Fria e das revoluções terceiro mundistas;
 A/o aluna/o deverá ser capaz de apontar as características básicas da globalização, do 

neoliberalismo e do multiculturalismo.

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS

A  disciplina  será  desenvolvida  mediante  aulas  expositivo-dialogadas,  quando  serão
apresentados  as  principais  teses  que  caracterizam  as  três  configurações  propostas  no
programa.
Serão utilizados os seguintes recursos: quadro de giz, notebook e projetor multimídia, textos
para leitura e discussão.

FORMAS DE AVALIAÇÃO

 Trabalho escrito, individual ou em dupla, tendo como base o programa e a bibliografia da 
disciplina;

 Uma prova escrita, tendo com base ao textos analisados em sala.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (3 títulos)

 HOBSBAWM, Eric J. A era dos extremos: o breve século XX (1914-1991). São Paulo: Cia
das letras, 1995.

 MAZOWER,  Mark.  O  continente  sombrio:  a  Europa  no  século  XX.  São  Paulo:  Cia  das
Letras, 2001.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (3 títulos)
 ANDERSON, Perry, et al. Balanço do neoliberalismo. Pós-neoliberalismo: as políticas 

sociais e o Estado democrático. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1995, 9-23.
 FEATHERSTONE,  Mike.  A globalização  da complexidade.  Pós-modernismo e  cultura  do

consumo. In: Revista Brasileira de Ciências Sociais, n. 32, 1996.
FELICE, Renzo. Explicar o fascismo. Lisboa: Edições Setenta, 1976.
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