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Estudo de Tópicos de História Contemporânea 

 
 
 
 

 
PROGRAMA  

 
1a Parte:  
O fim da Belle Époque e a ´Grande Guerra´. As revoluções russas e a experiência 
socialista. O entreguerras e a crise do capitalismo. A tentação totalitária: os fascismos  
(ascensão e queda do Terceiro Reich). A Segunda Guerra Mundial. O pós-guerra: a 
Guerra Fria e a ameaça nuclear. O Estado de Bem-Estar Social. A geração de 1968. A 
Perestroika e a Glasnost: a queda do muro de Berlim e além.   O Consenso de 
Washington, o neoliberalismo em tempos de Globalização e formação dos blocos 
econômicos. A guerra contra o terror e a tensão Ocidente x Oriente. 
 
2a Parte  
Brasil da Era Vargas e o Estado Novo. O nacional-desenvolvimentismo e o populismo. 
João Goulart e as reformas de base.  O golpe de 1964, a repressão e o modelo de 
desenvolvimento econômico. As múltiplas formas de resistência e a crise do regime 
ditatorial. Redemocratização e a Nova República: os movimentos sociais e a 
Constituinte de 1987-8. Os anos 90 e o percurso neoliberal:  Collor e o impeachment; 
Fernando Henrique Cardoso e o Plano Real. A crise do modelo neoliberal e o Governo 
Lula. 

 
 

OBJETIVO GERAL 
 
Analisar a constituição de elementos políticos, econômicos e culturais da 



sociedade contemporânea a partir do século  XX na Europa e no Brasil a 
partir de Vargas. Articular reflexões sobre eventos sociais, políticos, 
econômicos a produções culturais e artísticas, com o objetivo de escrutinar a 
produção de discursos e representações sobre sua própria história. Por fim, a 
disciplina também almeja desenvolver instrumentos de análise de produções 
acadêmicas e de documentos históricos de diversas naturezas. 

 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 
 
Capacitar o desenvolvimento de análise e crítica sobre as transformações históricas, 
sociais, culturais e econômicas no Brasil e na Europa. Problematizar a historicidade e a 
contingência das rupturas e permanências a partir de uma historiografia atualizada dos 
temas.  
. 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
 
A disciplina será desenvolvida mediante aulas expositivo-dialogadas quando serão 
apresentados os conteúdos curriculares teóricos. Caberá aos alunos proceder a leitura 
prévia dos textos. Nas datas previamente marcadas serão realizadas atividades em 
sala para as quais os alunos deverão produzir mapas mentais dos textos (conforme 
cronograma definido em sala) e debater os textos e/ou fontes previamente 
disponibilizados. Os alunos que se ausentarem dessas atividades deverão realizar 
trabalhos substitutivos (fichamentos e/ou trabalhos) conforme designado pelo 
professor.   
  Serão utilizados os seguintes recursos: quadro de giz, notebook e projetor multimídia, 
filmes, documentários e softwares específicos. 
 

 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 

 
1a Avaliação - 04.05 - 8h30 para turma F e 10h30 para a turma G 
Debate de conceitos, da historiografia e dos problemas apresentados a partir das aulas 
e dos textos selecionados da 1a parte do programa. (valor 7,0) 
 
2a Avaliação - 22.06 - 8h30 para a turma F e 10h30 para a turma G  
Debate de conceitos, da historiografia e dos problemas apresentados a partir das aulas 
e dos textos selecionados da 2a parte do programa. (valor 7,0) 
 
Tais avaliações serão individuais e sem consulta aos textos.  
 
Para cada parte da matéria deverão ser produzidos e debatidos em sala pelos alunos 3 
mapas mentais. Cada mapa terá valor de 0,5 e deverá ser entregue no dia da 
avaliação. (total 6 mapas mentais  = valor 3,0)  
 
Ao longo da disciplina os alunos deverão produzir em grupos (com até 4 integrantes) 
um trabalho de conclusão da disciplina, nele se objetiva a escolha de um tema e 
período histórico que deverá ser pesquisado e problematizado,  resultando em um 
trabalho escrito e um produto (blog, jornal, propaganda etc) relacionando o conteúdo da 
disciplina com o curso de Comunicação Social. (valor 3,0). O plágio será punido com a 
aplicação de grau zero ao trabalho de todo o grupo, não elidindo demais medidas 
administrativas conforme regimento da instituição.    
 
A média será alcançada da seguinte forma: 



[Prova 1 (7,0) + prova 2 (7,0) + mapas mentais (6*0,5) + trabalho (3,0)], o total (até 20,0 
pontos) será dividido por 2 e será considerado aprovado o aluno que obtiver média 
igual ou superior a 7,0. O aluno que não alcançar média 4,0 estará reprovado por 
nota automaticamente. Os alunos que ficarem com média entre 4,0 e 6,9 deverão 
realizar prova final no valor 10,0 sobre toda a matéria, sem consulta a qualquer 
material. A média final será obtida somando a média semestral com a nota da prova 
final e dividindo-se por 2.  Em regime de exame final será considerado aprovado o 
aluno que alcançar média igual ou superior a 5,0.  
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