
 

História Contemporânea (HH 157)� 

Créditos: 04 Pré-requisito: não tem 

�Carga horária semestral: 60 h/aula  

Carga horária semanal: 04 h/aula  

Professor: Ozias Paese Neves  

EMENTA: Estudos de revisão historiográfica sobre sociedade contemporânea. 

OBJETIVOS: 
Analisar a constituição de elementos políticos, econômicos e culturais da sociedade 
moderna a partir da Revolução Francesa e durante os séculos XIX e XX, em especial na 
Europa. Articular reflexões sobre eventos sociais, políticos, econômicos a produções 
culturais e artísticas, com o objetivo de escrutinar a produção de discursos, 
representações e imagens sobre sua própria história. Com isso, a disciplina também 
almeja desenvolver instrumentos de análise de produções acadêmicas e de documentos 
históricos de diversas naturezas. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
Unidade I  
a) Iluminismo e liberalismo: a burguesia organiza o seu mundo. 
b) Revolução Francesa das Luzes ao terror. 
c) A história como tragédia: o 18 Brumário de Napoleão Bonaparte. 
 
Unidade II 
a) As metrópoles e o espetáculo das multidões. 
b) Classes trabalhadoras, classes perigosas: industrialização, trabalho e modernidade. 
 
Unidade III 
a) O romantismo oitocentista: o socialismo utópico, o marxismo e o anarquismo.  
b) 1848: “O velho mundo desce aos infernos”. 
c) 1871: a res publica para os trabalhadores. 
 
Unidade IV 
a)  A delimitação de fronteiras: nações e tradições. 
b) As capitais do fin-de-siècle. 
 
Unidade V 



a) A “Grande Guerra” e o declínio do Ocidente. 
b) A Revolução Russa e a experiência socialista. 
c) A república de Weimar e o entreguerras 
 
Unidade VI 
a) A crise do capitalismo.  
b) A tentação totalitária: a ascensão dos fascismos. 
c) A Segunda Guerra Mundial. 
 
Unidade VII 
a) Capitalismo X socialismo: a Guerra Fria e a ameaça nuclear.  
b) Os trinta gloriosos.  
c) A queda do muro e além. 
 
Unidade VIII 
a) A geração 1968.  
b) O neoliberalismo e a globalização. 
c) Um novo século e uma outra ordem mundial. 
 

METODOLOGIA DE ENSINO 
 
A disciplina será apresentada em aulas expositivas mediante a prévia leitura dos textos 
pelos alunos. A tal estratégia acrescentaremos a realização de atividades em sala com 
debates de questões próprias ao conteúdo e textos discutidos. As aulas expositivas serão 
enriquecidas com outros recursos didáticos sempre que necessário ( datashow, vídeo, 
filmes, análise de fontes etc ). 
 
ATIVIDADES DISCENTES 
Os alunos devem proceder a leitura prévia dos textos,  buscar questões de caráter 
historiográfico à luz da matéria apresentadas. Nas datas previamente marcadas serão 
realizadas atividades em sala em que será feito o debate de questões e/ou fontes 
previamente disponibilizadas. Os alunos que se ausentarem dessas atividades deverão 
realizar trabalhos substitutivos (fichamentos e/ou trabalhos) conforme designado pelo 
professor.   
 
PROCESSO DE AVALIAÇÃO 
No primeiro bimestre serão realizadas três atividades a serem desenvolvidas em casa e 
debatidas em sala totalizando 3 pontos. Caso o acadêmico se ausente na data da atividade 
ou não alcance desempenho satisfatório poderá entregar fichamento no dia da prova 
juntamente com a atividade para compor sua nota.  A prova terá valor 7,0  e será dia 
07.04. 
No segundo bimestre  o procedimento será o mesmo, no entanto, uma das atividades 
envolverá um trabalho sobre uma obra a ser designada pelo professor com entrega na data 
da prova. A prova ocorrerá no dia 02.06.  
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