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EMENTA 

Estudo monográfico das representações da sociedade contemporânea.  

PROGRAMA 

O MUNDO CONTEMPORÂNEO E O DESAFIO DO TEMPO: HISTÓRIA, DESENVOLVIMENTO E FUTURO  
 

I. Introdução: história contemporânea como um problema temporal 
I.a. O desafio do tempo contemporâneo e a questão do futuro 
 

II. Teorizando o tempo e a história contemporânea 
II.a. A história e as teorias “fora” do tempo: Spengler, Sorokin e Toynbee 
II.b. A história como a ferramenta para pensar o futuro 
 

III. O desafio do desenvolvimento e do subdesenvolvimento 
III.a. Dois teóricos do desenvolvimento: W.W. Rostow e J.K. Galbraith 
III.b. Dois teóricos do subdesenvolvimento: Celso Furtado e Paul Singer 
 

IV. Outras formas contemporâneas de conceber e agir sobre o futuro 
 

OBJETIVO GERAL 

Oferecer uma visão da História Contemporânea como um problema de definição temporal que perpassa diferentes 
momentos de reorganização das categorias temporais passado, presente e futuro, com foco nas teorias de 
desenvolvimento dos anos 50, 60 e 70. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Localizar o debate “desenvolvimento e subdesenvolvimento” historicamente e como uma possibilidade de 
reorganização temporal. 
Compreender a nomenclatura “História Contemporânea” como uma construção conceitual para a periodização 
histórica, mas também, como um recorte temático que funciona ainda como um meio de organização temporal.  
Conhecer e problematizar formas diversas pensadas – principalmente fora do meio profissional, acadêmico e de 
atuação dos historiadores – de organização e interpretação temporal e suas possibilidades de aplicação pragmática 
ou de atuação social e cultural. 
 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 

Aulas expositivas, acompanhadas de recursos visuais e multimeios e de leituras e discussões de fontes. 
 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 

Em cada aula haverá debates combinados previamente com os alunos e, junto disso, alunos que não participaram 
do debate deverão fazer relatórios de aula. No fim do semestre, haverá uma prova. Ao longo da disciplina, os 
alunos também devolverão um trabalho escrito relacionado ao tema, o qual será acompanhado e orientado pelo 
professor ao longo da disciplina. 
 



BIBLIOGRAFIA BÁSICA (3 títulos) 

KOSELLECK, R. Futuro passado: contribuição à semântica dos tempos históricos. Rio de Janeiro: Contraponto/ Ed. 
PUC-Rio, 2006. 
 
FURTADO, Celso. A hegemonia dos Estados Unidos e o subdesenvolvimento da América Latina. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 1978. 
 
ROSTOW, W.W. Etapas do desenvolvimento econômico: um manifesto não comunista. Rio de Janeiro: Zahar, 1971. 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (3 títulos) 

SINGER, Paul. Desenvolvimento e crise. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1982. 
 
GALBRAITH, John K. O novo estado industrial. São Paulo: Nova Cultural, 1988. 
 
GARDINER, Patrick. Teorias da História. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1995.  
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